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10 червня - хмарно, дощ, гроза, тем-
пература повітря вночі 16-17, вдень 24-
26 градусів тепла. Схід сонця - 5.11, за-
хід - 21.24. 

11 червня - хмарно, дощ, температура 

повітря вночі 16-17, вдень 26-28 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.10, захід - 21.24. 

12 червня - хмарно з проясненням, 
можливий дощ, температура повітря 
вночі 17-18, вдень 25-30 градусів тепла. 

Схід сонця - 5.10, захід - 
21.25. 

13 червня - хмарно з 
проясненням, можли-
вий дощ, температура 

повітря вночі 18-19, вдень 26-28 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.10, захід - 21.25. 

14 червня - хмарно з проясненням, 
місцями дощ, температура повітря вно-

чі 18-19, вдень 20-22 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.10, захід - 21.26. 

15 червня - хмарно, дощ, температура 
повітря вночі 17-18, вдень 20-22 граду-
си тепла. Схід сонця - 5.10, захід - 21.26. 

16 червня - хмарно з проясненням, 
можливий дощ, температура повітря 
вночі 17-18, вдень 22-24 градусив тепла. 
Схід сонця - 5.10, захід - 21.27. 

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
3 місяці - 82 грн. 90 коп. 
6 місяців - 159 грн. 40 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля | Заснований у червні 2013 року | індекс - 68710
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”ГОТІВКОЮ УКРАЇНСЬКИХ 

НАРДЕПІВ МОЖНА ВСТЕЛИТИ 
ДОРОГУ  ВІД ЗЕМЛІ ДО МІСЯЦЯ: 
ТУДИ І НАЗАД

10-11 стор. 4 стор.

До закінчення передплати на друге півріччя 
залишається не так вже й багато часу – якихось 
два тижні. Ми навіть не сумніваємося, що й 

надалі залишимося разом. Колектив «Нашого ДНЯ» 
буде творити для вас, дорогі наші читачі, як завжди, 
цікаву газету. На сторінках видання ви знайдете 
найоперативнішу інформацію з різних куточків краю, 
України та світу. Політичні та економічні коментарі. 
Комусь до вподоби життєві історії у «Сімейному 
гніздечку», хтось шукає спортивні чи смачні сторінки. 
Постійними у газеті вже стали рубрики «Здоров’я», а 
також публікації на теми народної медицини. Багатьом 
полюбилися сторінки «Господаря», розповіді про 
неординарних людей… Ми шануємо кожного свого 
читача, тому й готуємо «Наш ДЕНЬ», як мовиться, на всі 
смаки.

До речі, через загрозу коронавірусу багато послуг тепер мож-
на отримати онлайн. Стосується це і передплати улюблених пері-
одичних видань. Раніше таку послугу надавали лише у відділеннях 
«Укрпошти» й листоноші. Але зараз є змога передплатити газету 
онлайн, тобто через Інтернет.

У такий спосіб оформити передплату можна до 15 числа кож-
ного місяця в обласних центрах і в Києві, а в інших населених пунк-
тах - до 10 числа.

ПОЯСНЮЄМО, ЩО ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО.
Увійдіть на головну сторінку сайту  «Укрпошти» за посилан-

ням https://www.ukrposhta.ua і оберіть розділ «Передплатити». 
Далі натисніть на позначку «Каталоги місцевих видань». На екра-
ні ви побачите карту України. Слід обрати Тернопільську область. 
Опісля ви побачите віконечко «Назва/індекс видання», у якому слід 
написати «Наш ДЕНЬ». На екрані з’явиться фотографія нашого ви-
дання. Натиснувши на неї, ви перейдете до кінцевого етапу перед-
плати. На екрані висвітиться опис газети. Кількість комплектів - це 
кількість передплат. Якщо вам не потрібні кілька примірників «На-
шого ДНЯ» одразу, то в цьому віконечку повинна бути цифра «1».

Клацніть на віконечко із тими місяцями, протягом яких ви ба-
жаєте отримувати газету (вартість розрахується автоматично). Піс-
ля цього натисніть на віконечко «Додати в кошик». Згодом натис-
ніть «Переглянути кошик», а потім - «Оформлення замовлення».

Вам потрібно обрати, хто замовник - фізична чи юридична осо-
ба і ввести дані. Якщо ви передплачуєте газету для себе, то вибе-
ріть «Замовник є отримувачем». Якщо для юридичної особи, то ви-
беріть відповідне віконечко. Якщо ж для фізичної, але не для себе, 
то не відзначайте жодного з віконечок. Введіть дані отримувача.

Будьте уважними. Поля, позначені зірочкою, обов’язкові для за-
повнення. Якщо заповните неправильно, система вас далі не про-
пустить. Збережіть форму.

Для оплати введіть номер вашої картки, термін її дії, код (три 
цифри на звороті картки) і електронну пошту. На ваш номер теле-
фону надійде пароль, який потрібно буде ввести, аби підтвердити 
оплату. Квитанцію можна буде зберегти в pdf-форматі. Також вона 
надійде на вказану електронну пошту.

Оформивши передплату, ви отримуватимете 
«Наш ДЕНЬ» щотижня - листоноша приноситиме газету 

у ваші домівки чи офіси. Окрім того, нагадуємо, що можна 
скористатися і звичним способом передплати - в усіх відді-

леннях «Укрпошти» чи в листонош упродовж року. 
ТОЖ ЗАЛИШАЙМОСЯ І НАДАЛІ РАЗОМ!

«НАШ ДЕНЬ» МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИТИ 
У ПОШТОВИХ ВІДДІЛЕННЯХ, 

ЛИСТОНОШ ТА ОНЛАЙН
ЛЕБЕДИНИЙ СТАВ 

У ЧАГАРЯХ

Майже дві сотні птахів оселилися на 
водоймі у Гусятинському районі

Село Чагарі відоме оригінальними скульптурами, які зустрічають 
гостей населеного пункту та мандрівників при в’їзді та на виїзді з 
села. На одній із них – пара лебедів, жаба і риба. Мабуть, став цей 
знак символічний, адже на водоймі поряд з ним оселилася ціла 

зграя лебедів. Місцеві жителі кажуть, якщо у минулі роки прилітало 
небагато птахів, то цього року близько двох сотень. 

8 
стор.

Танго 
з дощем
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З 1 червня по 30 липня триватиме 
призов на строкову військову 
службу на Тернопільщині. Про це 

повідомив т. в. о. обласного військового 
комісара Олександр Скумбрій. На 
строкову службу з нашої області 
відправлять 500 юнаків. 

– Відповідно до Закону України “Про вій-
ськову службу та військовий обов’язок” весня-
ний призов в Тернопільській області мав трива-
ти з 1 травня по 30 липня, але через пандемію 
коронавірусу строки були зміщені, і стартує він 
з червня, – зазначив Олександр Скумбрій. - В 
цьому році залучать призовників віком від 18 
до 27 років включно. Але у зв’язку з лютневим 
указом президента, до війська цього року бу-
дуть відправлені призовники віком від 20 до 27 
років. Юнаки 18-ти і 19-ти років мають право на 
відстрочку, але за бажанням вони можуть напи-
сати заяву і проходити службу. 

Перша відправка юнаків відбудеться 15 

червня. Вони проходитимуть службу у різних 
куточках України – у Десні, Старичах, Полтаві, 
Миколаєві. Більшість строковиків будуть на-
правлені у підрозділи ЗСУ, а також у Державну 
спеціальну службу транспорту, Прикордонної 
служби та Національної гвардії. 

Призовників, які ухилятимуться від служби 
в ЗСУ,  чекає адміністративна відповідальність 
і штраф від 80 до 119 гривень при першому 
порушенні військового обліку та неприбутті в 
військовий комісаріат і від 119 до 170 гривень 
штрафу при вчиненні повторного правопору-
шення.

Також під час цьогорічного призову у зв’яз-
ку з поширенням коронавірусної інфекції 
COVID-19 медичні огляди проводитимуть з до-
триманням загальних санітарно-епідеміоло-
гічних заходів. Всім призовникам, які будуть 
призвані на військово-строкову службу та від-
правлені у військові частини, додатково прове-
дуть тестування на коронавірус. 

Як повідомила начальниця управ-
ління освіти і науки Тернопільської 
облдержадміністрації Ольга Хома, ре-
гіональне замовлення погоджено  для 
11-ти спеціальностей економічного 
спрямування. 

Якщо говорити про обсяги замов-
лення на підготовку кваліфікованих 
робітників за напрямами економічної 
діяльності, левову частку займають 
спеціальності у сфері громадського 

харчування (375 місць). Досить за-
требувані й фахівці у сфері сільського 
господарства (305 місць), а також буді-
вельники (275 місць).

«Велика кількість погоджених 
місць замовлення — у сферах обслуго-
вування та громадського харчування, 
а також автомобільного транспорту й 
деревообробного виробництва, — по-
відомила Ольга Хома». 

Загалом в області погоджено 1630 

місць для закладів профтехосвіти, а в 
Тернополі — 1230 для усіх спеціальнос-
тей економічної діяльності. 

«Ми продовжуємо популяризува-
ти нові актуальні спеціальності, серед 
яких садівники, реставратори. Однак 
бажаючих здобувати їх наразі мало, — 
зазначила Ольга Хома. — Ми орієнтує-
мося на потреби ринку, але не завжди 
вони співпадають з бажаннями наших 
випускників. Декілька років поспіль на 
ринку праці існує потреба в електро-
газозварювальниках, малярах-штука-
турах. Наших випускників неможливо 
заохотити навіть тим, що після завер-
шення навчання вони будуть працев-
лаштовані й гарантовано отримувати-
муть хорошу зарплату». 

«На Тернопіллі працюватиме три ла-
бораторії, які здійснюватимуть аналізи з 
допомогою високоякісних  ІФА-тестів для 
визначення наявності антитіл до COVID-19, - 
зазначив голова обласної ради Віктор Овча-
рук. - Це - Тернопільська обласна університет-
ська лікарня, друга міська лікарня Тернополя, 
Теребовлянська центральна районна лікарня. 
Саме у цих закладах є всі умови, щоб макси-
мально швидко за один, максимум, за два 
тижні провести обстеження.  

Тести виробництва швейцарської корпорації 
La Roche, яка є одним зі світових лідерів у сфері 
біотехнологій, доправлені в Україну Фондом Пе-
тра Порошенка. Швейцарські ІФА-тести La Roche 
мають високу специфічність (99.2%) і 100% чут-
ливість до коронавірусу.

Такі обстеження дадуть можливість з'ясува-
ти наявність імунітету до коронавірусу в наших 
краян, а відтак краще підготуватися до ймовір-
ної другої хвилі епідемії. А не так, як сталося 
на початку першої, коли в області зокрема та в 

Україні в цілому не було необхідної кількості ні 
масок, ні захисних костюмів, не говорю вже про 
апарати штучної вентиляції легень.

Тестування здійснюватимуть безкоштовно. 
Найперше тестуватимуть категорії громадян, 
які перебувають в групі ризику, зокрема - медич-
них працівників та членів їхніх родин, громадян 
із вразливих категорій».

Віктор ОВЧАРУК: «Область отримала
 ІФА-тести для визначення наявності 

антитіл до COVID-19. Це нам допоможе 
краще підготуватися до ймовірної 

другої хвилі епідемії»

Затреáувані спеціальності у çакладах 
проôтехосвіти Тернопільùини

Щороку Регіональна рада з питань розвитку профте-
хосвіти погоджує та коригує регіональне замовлення 
щодо кількості затребуваних спеціальностей у закла-
дах профтехосвіти Тернопільщини. 

КАРАНТИН ПОМ’ЯКШУЮТЬ, 
вірус не відступає

На Тернопільщині лабораторно підтверджено 1305 
випадків захворювання на COVID-19. Серед них 
1207 дорослих та 98 дітей,  26 людей померло. 

Видужало 987 осіб – це 75,6% від усієї кількості 
недужих.

За попередню добу провели 78 досліджень методом ПЛР. Під-
тверджено 11 випадків зараження вірусом COVID-19. Нових хворих 
виявили у Тернополі (4 особи) та Тернопільському районі (7 осіб): 
с. Баворів – 3, с. Застав’є – 4. 

У Тернополі спалах коронавірусу виявили серед працівників під-
станції швидкої допомоги №1 у Тернополі, що на вулиці Рєпіна, 11. 
Захворіли 26 осіб. У більшості людей, в яких виявили коронавірус, ні-
якої симптоматики немає. Але в старшої лікарки екстреної медичної 
допомоги, яка захворіла першою, стан середньої важкості. 

На самоізоляції перебуває 80 працівників. Станцію закрили на 
карантин. Працює лише одна диспетчерська у закритому режимі, 
там є 7 працівників, які приймають виклики з усієї області. Їм уже 
зробили тести на коронавірус і вони негативні. Бригади медиків 
звідти не виїжджають.

На виклики їдуть бригади з двох інших тернопільських станцій 
швидкої - №2 та №3, що на вулицях Шпитальній та Київській, - каже 
Михайло Джус, генеральний директор центру екстреної медичної 
допомоги. - Бригад зараз вистачає. Приміщення станції швидкої №1 
продензінфікували, щогодини там проводять вологе прибирання.

Також COVID-19 виявили у працівника тернопільського дошкіль-
ного навчального закладу №12. Дитсадок тимчасово припинив 
роботу, - повідомляє сайт Тернопільської міської ради. - Про дату 
відновлення роботи дошкільного закладу буде повідомлено додат-
ково. Мобільні групи медиків візьмуть аналізи на ПЛР-дослідження 
в усіх працівників садочку.

Õлопців кли÷уть до віéська
Усіх призовників протестують на COVID-19У Тернопільській об-

ласті відновив роботу 21 
агропродовольчий ринок із 
25 зареєстрованих. Від по-
чатку червня спеціалісти 
Держпродспоживслужби 
перевірили всі та зафіксу-
вали порушення на 17 з них. 
Про це повідомляє сайт 
Головного управління Дер-
жпродспоживслужби в об-
ласті.

Основні порушення, які 
фіксували – стихійна торгів-
ля на прилеглій до агропро-
довольчого ринку території, 
неправильне використання 
засобів індивідуального за-
хисту (масок) продавцями та 
покупцями, не проводиться 
температурний скринінг при 
вході на ринок, кількість по-

купців перевищує показник 
з розрахунку 1 відвідувач 
на 10 квадратних метрів, не 
забезпечене постійне інфор-
мування відвідувачів щодо 
встановлених обмежень, 
відсутність на кожному 
вході (в’їзді) на територію 
агропродовольчого ринку 
диспенсерів з антисептиком, 
відстань  між робочими міс-
цями продавців складає мен-
ше трьох метрів, відсутні за-
хисні екрани між продавцем 
та покупцем, не проводиться  
дезінфекція контактних по-
верхонь кожні три години, 
прибирання та дезінфекція 
всіх приміщень.

Загалом від початку черв-
ня на порушників склали 20 
протоколів.

На 17 ринках Тернопільщини 
виявили порушення
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Цього року фермерів 
випробовувала не 
лише природа, а й 

жорсткі обмеження через 
пандемію коронавірусу. Як на 
Тернопільщині адаптувалися 
до карантину та погодних умов, 
ми дізнавалися у фермерському 
господарстві «Вікторія-92», яке 
працює у Козівському району. 

Цими днями в господарстві трива-
ють напружені будні для закінчення 
весняно-польового комплексу, аби за-
сіяні ниви наповнювалися стиглим ко-
лосом. Цьогорічна зима видалася безс-
ніжною, а перед тим і осінь була сухою, 
що викликало в місцевих аграріїв стур-
бованість за стан озимини. Брак вологи 
в ґрунті змусив хліборобів фермерсько-
го господарства «Вікторія-92» , яке очо-
лює заслужений працівник сільського 
господарства України Петро Іванович 
Пеляк (на фото – вгорі), вже у лютому 
вийти з технікою в поле для раннього 
підживлення озимих зернових та олій-
них культур, а в березні - «закривати» 
вологу.

Попри погодні негаразди, щоден-
ний інформаційний простір наповню-
вали тривожні новини про небезпечну  
коронавірусну інфекцію, яка швидки-
ми темпами поширювалася світом. Не-
передбачувана ситуація із страшним  
захворюванням змусила уряд України 
ввести на території держави карантин 
з обмежувальними та застережними 

заходами щодо поширення хвороби. У 
зв’язку з цим фермерське господарство 
«Вікторія-92» одне з перших в районі 
активно підтримало волонтерський 
рух з надання допомоги медичним за-
кладам. Зокрема, перерахувало Козів-
ській районній лікарні 140 тисяч гри-
вень, а Тернопільській обласній лікарні 
- 10 тисяч гривень.

Також з перших днів карантину ке-
рівництвом «Вікторії-92» були вжиті 
на виробництві необхідні заходи щодо 
запобігання захворюванню серед своїх 
працівників. У результаті забезпечен-
ня санітарно-гігієнічних умов праці на 
виробничих місцях необхідними засо-

бами індивідуального захисту людей 
і зменшення між ними комунікацій, 
вмілої організації праці, використан-
ня сучасних технологій, високого про-
фесіоналізму вдалося безперебійно в 
карантинних умовах провести весня-
но-польові та інші господарські роботи. 
Своєчасно було підживлено озимину, 
підготовлено ґрунт з внесенням міне-
ральних добрив під посів ярих культур, 
які посіяли на 2500-гектарній площі.

Несприятлива суха погода у березні 
та квітні, похолодання у травні дещо 
сповільнили ріст озимих культур і 
схильної до тепла кукурудзи. Нещодав-
ні травневі дощі в достатній мірі уже 
забезпечили вологою спраглу землю 
і оживили засіяні ниви. Озимий ріпак, 
набравшись життєдайної сили, запалав 
жовтим цвітом, приваблюючи бджіл, 
які впиваються його п’янким медовим 
соком. Ячмінна ярина, наситившись 
життєдайною вологою, росте і добре 
розвивається, передбачаючи гарний 
майбутній урожай.

Незважаючи на стан карантинних 
обмежень, які з деяким послабленням 
тривають досі, в господарстві, однак, не 
припиняються господарські та соціаль-
ні проєкти. Будівельна бригада, очолю-
вана Володимиром Осніком, закінчила 
упорядкування і благоустрій з ланд-

шафтного дизайну території навколо 
адміністративно-офісного будинку у 
Плотичі. Також оздобили зовнішньою 
штукатуркою стіни приміщень овоче-
сховища, столярні та майстерні на гос-
подарському дворі.

Наразі будівельники приступили до 
виконання ряду соціально-культурних 
програм, фінансування яких запланова-
ні господарством у цьому році. Зокрема, 
за кошти фермерського господарства 
«Вікторія-92» проводиться фарбування 
ззовні сільського храму святого Мико-
лая і дзвіниці у Вікторівці, оздоблення 
фасаду і фундаменту та вкладання бру-
ківки навколо церковної території. А в 
церкві Стрітення Господнього села Пло-
тича після завершення художнього роз-
пису, профінансованого господарством, 
нині оздоблюють плиткою підлогу. 
Надалі господарство в поточному році 
продовжить будівництво спортивного 
комплексу в с. Будилів, яке було розпо-
чато минулоріч. Заплановано також за-
класти основу спортивного комплексу в 
с. Таурів. Виділені кошти і для спільного 
фінансування (50х50%) з відділом куль-
тури сім’ї та молоді районної державної 
адміністрації для закінчення III-го етапу 
капітального ремонту Вікторівківсько-
го сільського клубу, який буде здійсню-
вати Козівський райагробуд.  

Зараз у господарстві - період захи-
сту рослин від шкідників і хвороб. Ця 
відповідальна робота здійснюється 
під пильним контролем заступника 
голови фермерського господарства 
Олега Дмитришена. Для цього вико-
ристовуються тільки сертифіковані, 
придбані у відомих виробників засо-
би захисту рослин, які  застосовують 
згідно з державними санітарними 
правилами. Всі роботи з пестицида-
ми відбуваються в ранішні та вечірні 
години, у нічний час за мінімальних 
висхідних повітряних потоків. Тільки 
на достатній відстані від населених 
пунктів обприскування рослин про-
водиться вдень. Медоносні культури 
обробляються лише вночі безпечними 
для бджіл препаратами.

Грамотна робота із засобами під час 
боротьби зі шкідниками рослин забез-
печує нормальний стан навколишньо-
го середовища і здоров’я людей. Така 
висока технологічна дисципліна та 
проведення відповідних агрономічних 
заходів у потрібний строк, як зазначає 
заступник голови господарства Олек-
сандр Пеляк, віддячать хліборобам 
щедрим урожаєм. Тож нинішні жнива, 
що вже попереду, дають на це надію. 
Аби вони пройшли успішно, уже зараз 
у Плотичі на машинному дворі старан-
но здійснюється підготовка сільсько-
господарської техніки, а саме комбай-
нів, вантажних автомобілів, причепів, 
очисних та інших агрегатів, які у жнив-
ну пору працюватимуть справно, в 
чому немає сумніву. 

Іван ДУФЕНЮК,
член Національної спілки 

журналістів України.

АГРАРІ¯ ÏРÎТИ ÊÎРÎНАÂІРУÑУ: 
ÿê ïðàöþþòü ó ôåðìåðñüêîìó 

ãîñïîäàðñòâ³ «Â³êòîð³ÿ-92»
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СКАРБИ НАРДЕПІВ
Найбагатший парламентар ниніш-

нього скликання Ради - експрезидент 
Петро Порошенко. Лідер фракції «Єв-
ропейська солідарність» задекларував 
грошових активів на загальну суму 1,8 
млрд. грн. Його дохід торік склав май-
же 773 мільйони гривень. 

Наступним у списку - представник 
групи «Довіра» Максим Єфімов із ка-
піталои у 756 млн. грн. До парламент-
ської кар’єри Єфімов був гендиректо-
ром заводу «Енергомашспецсталь», 
пише РБК-Україна. 

Також у п’ятірці лідерів - двоє депу-
татів від «Опозиційної платформи - За 
життя» - Григорій Суркіс і Тарас Козак. 
Перший вказав майже 516 млн. грошо-
вих активів, другий - 244 мільйони гри-
вень.

Суркіс, має активи в енергобізнесі, 
був президентом української Федера-
ції футболу та віце-президентом УЄФА. 
Козак очолював Західну регіональну 
митницю. Торік придбав медіахолдинг 
«Новини», куди входять телеканали 
ZIK, NewsOne і 112 Україна. Його вважа-
ють близькою людиною до Медведчу-
ка.

Замикає п’ятірку багатіїв представ-
ник «Батьківщини» Віталій Данилов із 
приблизно 274 млн. грн. Він довгий час 
займався бізнесом, очолював україн-
ську футбольну Прем’єр-лігу.

«Найбіднішими» в парламенті ви-
явилися 14 депутатів, які в своїх декла-
раціях вказали, що не мають жодних 
активів. Абсолютна більшість із них - 
12 - із «Слуги народу». Двоє інших «бід-
них» - із «ОПЗЖ» та «ЄС».

Найзаможніша фракція - «ОПЗЖ», 
в якій 44 депутати загалом мають 2,6 
млрд. грн. Наступна - «ЄС» - 2 млрд. В 
«Слуги народу» - 1,9 млрд. У «Батьків-
щини» - майже 1 мільярд. «Бідними» 
фракціями є - «За майбутнє» - 835 міль-
йонів гривень і «Голос» - 219 мільйонів.

ГРОШІ ПІД «МАТРАЦОМ» 
ТРИМАТИ НАДІЙНІШЕ

Е-декларування засвідчило: нарде-
пи не вельми довіряють українській 
банківській системі й воліють збері-
гати свої гроші в готівці. Приміром, 
Петро Порошенко зберігає «кешем» у 
різних валютах еквівалент 1,7 млрд. 
грн. Депутат від групи «За майбутнє» 
Віктор Мялик у готівці має близько 177 

млн. грн. (зокрема, 1 млн. доларів). Він - 
забудовник з Рівненщини. У цей бізнес 
офіційно прийшов у 2014 році, до цього 
працював маляром-штукатуром, елек-
трозварювальником та майстром сто-
лярної бригади. Крім грошей,  депутат 
задекларував 158 квартир і 80 земель-
них ділянок, площею 10 гектарів. Може 
майстер-клас давати, як з маляра-шту-
катура стати політиком і мільйонером. 

Найбільше любителів великого 
«кешу» - у фракції «ОПЗЖ». У топ-5 
двоє її депутатів: Дмитро Ісаєнко - 152 
млн. грн. і Нестор Шуфрич - 135 млн. 
Ісаєнко працював заступником глави 
Мінрегіонбуду і займався будівельним 
бізнесом. У 2015 році був звільнений 
з міністерства, коли виявилося, що він 
незаконно отримав статус учасника 
АТО.

Шуфрич був депутатом ВР шести 
скликань, обіймав пост глави Мініс-
терства з надзвичайних ситуацій. Він 
вважає за краще зберігати гроші в євро 
(задекларував 2,3 млн. євро) і доларах 
($2,45 млн.). Також у Шуфрича є 156 
«вогнепалів» і 568 одиниць холодної 
зброї.

П’ятий у рейтингу - знову Данилов 
із «Батьківщини». Він зберігає 125 млн. 
грн. «кешу» в еквіваленті: $2,5 млн. і 
57,5 млн. гривень.

Загальний обсяг «живих грошей» у 
деклараціях нардепів складає близько 
4,9 мільярдів гривень або ж $183 міль-
йони. Це більше, ніж, приміром, річний 
бюджет МЗС (виділено 4,5 млрд. грн. 
на 2020 рік), Мінінфраструктури (3,98 
млрд. грн.) та Міністерства молоді і 
спорту (2,25 млрд. грн.).

Сума готівки на руках у парламен-
таріїв майже в 40 разів перевищує дер-
жавні витрати на реабілітацію дітей з 
інвалідністю в поточному році (виді-
лено 130 млн. грн.). Також РБК-Україна 
зазначає: приблизно стільки ж кошту-
вав недавній запуск місії Crew  Dragon 
до Міжнародної космічної станції. По-
літ обійшовся у $160 млн. 

Якщо всю депутатську готівку пере-
вести у 100-гривневі купюри, то ними 
можна покрити відстань довжиною 
710 тисяч кілометрів. Тобто, майже в 
два рази більше, ніж від Землі до Міся-
ця (відстань становить 384 тисяч км).

«ЗБИРАЧІ» ЗЕМЕЛЬ   
Незважаючи на те, що ринок землі 

відкриється лише влітку 2021 року, де-

путати вже показали в деклараціях на-
явність великих землеволодінь.

Рекордсменом став 36-річний об-
ранець від «Слуги народу» Микола Ки-
риченко. У нього на Харківщині - 437 
ділянок загальною площею 1,3 тисячі 
гектарів. До топ-5 парламентських ла-
тифундистів увійшли ще троє «слуг»: 
Олег Тарасов - 38 ділянок (110 га) на Кі-
ровоградщині; Олександр Трухін - 116 
ділянок (105 га) на Полтавщині; Мак-
сим Гузенко - 39 ділянок (90 га) на Су-
мщині. У депутата від «ОПЗЖ» Віктора 
Медведчука - 17 ділянок (107 гектарів) 
на  Київщині та в Криму. 

Лише ці п’ятеро депутатів володі-
ють площею української землі, на якій 
можна розмістити 35 таких держав як 
Ватикан (49 гектарів).

АВТОПАРКИ НА МІЛЬЙОНИ
Власні автопарки - одна з «фішок» 

вітчизняного політикуму. Отже, у пред-
ставника фракції «Слуга народу» Олек-
сандра Ткаченка (тезки нового міні-
стра культури) - 21 авто. Він - колишній 
підприємець з Одещини.  Більшість - 
вантажні машини та напівпричепи, які 
використовував для бізнесу. В іншого 
«слуги» Миколи Кириченка - 16 авто-
мобілів, більшість із яких вантажівки 
та сільгосптехніка.

У депутата від «Батьківщини» Кос-
тянтина Бондарєва -18 авто, 3 мотоци-
кли,  яхта, два катери. Крім того, депу-
тат має 21 коня.

Найбільша кількість автівок премі-
ум-класу - у Медведчука. Ексглава АП 
часів Кучми і кум російського прези-
дента Путіна володіє 19 автомобілями 
і яхтою. Серед машин - дев’ять «мерсе-
десів» і один «Бентлі».

У позафракційного Вадима Новин-
ського із 12 автомобілів - 10 «мерседе-
сів».

Найдорожча «колекція» машин у 
Григорія Суркіса - 10 авто майже на 27 
млн. грн. 

Багато депутатів вартість своїх ма-
шин не вказували.

ДЕКЛАРАЦІЯ МЕДВЕДЧУКА - 
МІЖНАРОДНА СЕНСАЦІЯ 

Депутат від «ОПЗЖ» Медведчук 
задекларував, крім іншого добра, 45 
старовинних книг, дві ікони  XVII сто-
ліття; колекцію ікон XVIII- ХІХ століть 
у кількості 115 одиниць; колекцію ікон 

початку ХІХ - кінця ХХ століття - 110 
одиниць. Майнова декларація політика 
стала міжнародною сенсацією у науко-
вих колах. Він задекларував рідкісний 
фрагмент Біблії Гутенберга від 1455 
року, який становить наукову й істо-
ричну цінність, пише Deutsche Welle. 
Ця книга служить традиційною точ-
кою відліку історії друкарства у Європі. 
На сьогодні у світі відомо лише про 15 
фрагментів Біблії Гутенберга, тому на-
уковці сподіваються, що Медведчук оп-
рилюднить зображення та іншу інфор-
мацію про свій фрагмент міжнародній 
науковій спільноті.

У нашій країні досі фрагментів Бі-
блії Гутенберга не було. За законодав-
ством України, будь-які стародруки 15-
18 століть вважаються національним 
культурним надбанням, яке не можна 
вивозити за межі країни.

Медведчук сказав, що рідкісну цін-
ність купив. У кого - не зізнався. 

УРЯДОВЦІ «БІДНІШІ» 
ЗА ПАРЛАМЕНТАРІВ

Щодо членів Кабміну, то найбіль-
ший капітал - у сім’ї міністра внутріш-
ніх справ Арсена Авакова - близько 71 
мільйон гривень. Активи міністра еко-
номіки Ігора Петрашка - 53 млн грн; 
віце-прем’єр-міністра Олексія Рєзніко-
ва - 42 млн. грн., міністра охорони здо-
ров’я Максима Степанова - 29 млн. грн., 
міністра розвитку громад і територій 
Олексія Чернишова - 27 млн. грн.

Міністр соцполітики Марина Лазеб-
на у своїй декларації активів взагалі не 
вказала.

Найбільше готівки на руках у Пе-
трашка й Чернишова - близько 14 млн 
грн. В Авакова - 1,8 млн.

Найбільше автівок у Рєзнікова - 7 
авто, у Чернишова та Степанова - по чо-
тири. У трьох міністрів: Арсена Авако-
ва, Дмитра Кулеби і Вадима Пристайка  
машин немає зовсім. 

Головний землевласник в уряді - мі-
ністр Кабміну Олег Немчинов - 5 діля-
нок (2,5 га). Найменше нерухомості у 
сім’ї міністра фінансів Сергія Марчен-
ка: дві квартири, загальною площею 
125 кв. м.

Прем’єр Денис Шмигаль володіє ка-
піталом у 4,3 млн. грн. Має житловий 
будинок, автомобіль і чотири земельні 
ділянки.

Як бачимо, ні у попередній владі, ні 
у теперішній бідних нема…

Готівкою українських нардепів 
можна встелити дорогу  від Землі 

до Місяця: ТУДИ І НАЗАД
Виборцям сподобалася пропаганда боротьби з бідністю. Та ба-
гатьом легше від цього не стало. В Україні традиційно «піджив-
люють» бідність низькі пенсії, зарплати, високі ціни й тарифи. 
А тепер ще й коронавірус. А от е-декларації «борців» з бідністю 
- чиновників та депутатів - це щось.... Їхні статки обчислюються 
мільйонами, дорогими автівками, розкішними будинками та 
квартирами, рідкісними антикварними колекціями та іншими 
«дрібничками»... То що ж показала в деклараціях нова влада? 
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У важкі дні особливо заго-
стрюється сприйняття будь-
якої несправедливості, крив-
ди. Болісно реагуємо на кожен 
поганий вчинок чи то това-
риша, чи начальника, чи мож-
новладця. З огидою спостері-
гаємо на екранах телебачення, 
як політичні партії наввипе-
редки піаряться перед вибора-
ми, розповідаючи хто, кому, від 
кого і скільки подарував захис-
них масок, костюмів і т.п. Ша-
леніємо від того бруду, яким 
заповнений інформаційний 
простір. Ми з гордістю викла-
даємо в соцмережі найсвіжіші 
світлини з досягненнями на-
ших дітей та онуків, бо забули 
слова, які говорила нам бабуся, 
що недоброзичливці можуть 
зурочити. І що найкраща риса 
в людині - це скромність. 

Ми стали занадто «суспіль-
ними» і часто не встигаємо за 
часом. А лавина інформації 
атакує невпинно. Довіряємо 
їй, або ні. Інколи з подивом діз-
наємося щось про нас самих. В 
одному тернопільському ви-
данні від 13.05.2020 року про-

читали «новину», підписану 
журналістом Романом Задо-
рожним, дослівно: «Один з ос-
танніх спалахів коронавірусу 
- в Почаївському психоневро-
логічному будинку-інтернаті, 
вихованці якого співають у 
хорі в Лаврі». 

Чи може автор уявити пси-
хічно хвору людину з інвалід-
ністю без нагляду? І співаючою 
в лаврському хорі? Чи взага-
лі активною в громадському 
житті? Без постійного наг-
ляду психічно хворі люди не 
здійснюють жодної діяльності 
згідно з діючим законодав-
ством. Автор зробив помилку 
в судженні про життя духо-
венства, нашого колективу і 
наніс моральну образу і самим 
психічно хворим людям.  Але, 
слава Богу, наші підопічні всі 
здорові, чого ми і всім людям 
бажаємо… і автору «пасквіля» 
також!

У Біблії написано, що коли 
хочеш зробити комусь добро, 
то нехай твоя ліва рука не знає, 
що робить права. Коли Почаїв 
було закрито блокпостами з 
усіх боків і пройшов великий 
розголос про людей, хворих 
на коронавірус, до нас зателе-
фонував з Києва пан Михайло 
і запропонував свою допомогу 

в придбанні захисних засобів. 
Згідно з нашою заявкою, пан 
Михайло придбав багатора-
зові захисні костюми, бахіли, 
маски, захисні окуляри, щит-
ки, дезрозчини, безконтак-
тний термометр тощо на до-
сить значну суму. Ми дякуємо 
пану Михайлу за допомогу, за 
скромність, тепло душі і вели-
ке людське серце.

Для запобігання захво-
рювань підопічних у весня-
ний період ми заварюємо 
чаї з малини, чебрецю, липи, 
мати-й-мачухи… Закупляти    
лимони та журавлину нам 
допомагають доброчинці з 
Рівненської,  нашої областей, а 
також згадуваний пан Михай-
ло. Чимало  благодійників, які 
нам допомагають, є серед ві-
руючих, серед простих людей 
України, Канади, Німеччини, 
США. Зичимо всім міцного здо-
ров’я за їх доброту, розуміння 
проблем потребуючих. Хай 
Всевишній і надалі благослов-
ляє їх на доброчинні справи і 
возвеличує їх душі робити лю-
дям добро.  

Валерій ЛУЦЮК, 
інженер з охорони 

праці Почаївського пси-
хоневрологічного будин-

ку-інтернату. 

У період з 1 по 31 травня 2020 
року державні інспектори 
Тернопільського рибоохоронного 

патруля провели 58 рибоохоронних 
рейдів та викрили 151 порушення 
природоохоронного законодавства, з 
яких 15 – грубих.

Також складено 104 протоколи за ч. 3 ст. 85 
КУпАП (порушення правил рибальства). Крім 
цього, оформлено 32 акти виявлення та вилу-
чення безхазяйного майна.

«За даний період на порушників накладено 
10 385 грн штрафів. Під час проведених заходів 
державні інспектори вилучили 439 кг водних 
біоресурсів. Також вилучено 25 одиниць заборо-
нених знарядь лову та ще 72 одиниці - за актами 
безхазяйного майна», - повідомив заступник на-
чальника управління Андрій Заяць.

15 адміністративних справ передано до су-
дів для притягнення винних до адміністратив-
ної відповідальності. До прикладу, 18 травня 
державні інспектори Тернопільського рибоохо-
ронного патруля викрили два грубі порушення 

правил рибальства. Порушники ловили рибу за 
допомогою заборонених знарядь – двох ставних 
сіток. Складено два адміністративні протоколи 
за ч.4 ст.85 КУпАП. Заборонені знаряддя лову 
вилучили. Матеріали справи готуються до пе-
редачі в суд. Інцидент трапився на річці Збруч, 
поблизу села Окопи Борщівського району Терно-
пільської області. 

19 травня під час проведення рибоохоронно-
го рейду державні інспектори Тернопільського 
рибоохоронного патруля виявили двох громадян, 
котрі ловили рибу іншим забороненим знаряддям 
– електроловильною системою. Інцидент стався 
поблизу села Вільховець Борщівського району.

Управління Державного агентства риб-
ного господарства у Тернопільській області 
закликає громадян бути відповідальними та 
дотримуватись встановлених правил рибаль-
ства. Про порушників можна терміново пові-
домляти на цілодобову «гарячу лінію» Терно-
пільського рибоохоронного патруля: (0352) 
27 - 70 – 34 та (097) 427- 85- 95.

Юля СЕМЕНЮК.

Пробне ЗНО з української мови та літератури 
відбудеться 15 червня 2020 року, з інших 
предметів – 17 червня 2020 року. Про це 

йдеться у відповідному наказі Українського центру 
оцінювання якості освіти.

Оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів 
пробного тестування будуть з’являтися в особистих кабі-
нетах учасників пробного ЗНО з 1 червня. Для входу в осо-
бисті кабінети на сайті відповідного регіонального центру 
оцінювання якості освіти необхідно ввести логін та пароль, 
отримані раніше від РЦОЯО.  

Для друку запрошення-перепустки необхідно скористати-
ся опцією “Сформувати запрошення-перепустку” – документ 
завантажиться у форматі PDF, після чого його можна буде роз-
друкувати.

Вхід учасників до пунктів проведення тестування дозво-
лять за наявності: оригіналу документа, за яким відбувалась 
реєстрація на пробне ЗНО (паспорт, ID-картка тощо); запро-
шення-перепустки; засобів індивідуального захисту – маски 
або респіратора (у тому числі виготовлених самостійно).

Рекомендовано мати при собі дві-три ручки з чорнилом 
насиченого чорного кольору, за бажанням – прозору пляшку з 
питною водою і антисептик для рук.

Визначити результати пробного ЗНО можна буде за допо-
могою онлайн-сервісу. Для цього учаснику потрібно буде за-
нести свої відповіді до спеціального сервісу “Визначення ре-
зультатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання” у 
такі терміни: 15-17 червня  – з української мови і літератури; 
17-19 червня – з історії України, математики, біології, геогра-
фії, фізики, хімії, а також англійської, німецької, французької 
та іспанської мов.

Для тих, хто скористається такою можливістю, результати 
тестування з української мови буде оприлюднено до 21 черв-
ня, з решти предметів – до 23 червня.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 відбудеться 25 червня 
– 17 липня, результати стануть відомі до 29 липня.

Максим СКАСКІВ.

Лист в редакцію Уроки коронавірусу 
для людяності

У вівторок, 9 червня, 
стартували роботи на ще од-
ному відрізку дороги М-19 
Доманове-Ковель-Чернів-
ці-Тереблече. Це вже третя 
ділянка, яку оновлюють у 
Тернопільській області зав-
дяки програмі «Велике бу-
дівництво».

 Розпочато фрезерування 
17-кілометрової ділянки в 
районі від населеного пунк-
ту Дружба (345 кілометр до-
роги М-19). Працює одразу 3 
фрези підрядної організації 
Техно-Буд-Центр, котра ви-
грала тендер на ремонт. Та-
кож виконується плануван-
ня узбіччя.

Зауважимо, що рух тран-
спорту ремонтованою ді-
лянкою заборонено. Об’їзд 
здійснюється автошляхом 

Т-20-20 Мишковичі-Дружба.
До слова, 5,5 кілометрів 

дороги Р-43/М-19/-Ланів-
ці-Н-02 вже з новим покрит-
тям. Це перший поточний 
середній ремонт автошляху 
в Ланівцях за 20 років. За-
лишилося лише заасфальту-
вати тротуари, нанести до-
рожню розмітку, встановити 
нові освітлювальні прилади. 
Також тернопільські шля-
ховики уклали верхній шар 
дорожнього покриття зі ще-
бенево-мастикового асфаль-
тобетону на ремонтованій 
ділянці траси Доманове-Ко-
вель-Чернівці-Тереблече. 
Мова йде про відрізок авто-
шляху поблизу населених 
пунктів Старий Вишнівець, 
Вишнівець та Горинка. 

Максим СКАСКІВ.

На Тернопільщині 
ремонтують дороги

Оновили покриття на автошляхах 
у Ланівцях та поблизу Вишнівця

Ïроáне ЗНÎ відáудеться 
15 ТА 17 ×ÅРÂНß

Вхід на тестування – у захисних масках

Карантин браконьєрам не завада 
На Тернопільщині рибоохоронний патруль зафіксував понад 150 порушень

За п’ять місяців цього року 
до бюджету від платників Тер-
нопільщини надійшло 557,7 млн 
грн податку на додану вартість, 
що на 2,5 відсотка більше, ніж 
очікувалося. Додаткові надхо-
дження з даного платежу склали 
13,7 млн гривень. Приріст до січ-
ня-травня 2029 року склав 87,4 
млн грн або плюс 18,6 відсотка.

Зокрема, у травні суб'єкти 
господарювання спрямували до 
держбюджету 97,8 млн грн ПДВ. 
Це на 9,5 млн грн більше, ніж ми-
нулоріч, або плюс 10,8 відсотка.

Станом на початок червня на 
теренах нашого краю зареєстро-
вано 2739 юросіб, які є  платни-
ками податку на додану вартість. 
Порівняно з аналогічним періо-
дом минулого року їхня кіль-
кість зросла на 107 осіб

Нагадуємо також, що у від-
критій та приватній частинах 
Електронного кабiнету, розміще-
ного на офіційному вебпорталі 
ДПС (https://cabinet.tax.gov.ua/), 
платники податків мають доступ 
до сервісу «Дані реєстру платни-
ків ПДВ».

Робота у приватній части-
ні здійснюється з використан-
ням електронного цифрового 
підпису, що сертифікований у 
будь-якому Акредитованому 
центрі сертифікації ключів.

Для перевірки даних про ре-
єстрацію платником ПДВ достат-
ньо здійснити пошук за податко-
вим номером (серією та номером 
паспорта) або найменуванням/
ПІБ платника податків.

Сектор комунікацій Го-
ловного управління ДПС у 

Тернопльській області.

Майже 558 млн грн ПДВ надійшло від платників Тернопільщини
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Перед судом постануть четверо 
учасників банди, які обдурювали 
мешканців Тернопільщини, 

виманюючи у них гроші за порятунок 
рідних. На рахунку зловмисників – 
дев’ятеро потерпілих і понад мільйон 
гривень кримінального доходу.

- У ході досудового розслідування було вста-
новлено, що організатор шахрайської афери – 
неодноразово судимий 35-річний житель Львів-
щини. У спільники взяв знайомих. Зловмисники 
працювали за схемою «Ваш родич у поліції, по-
трібно заплатити гроші». Учасники злочинної 
групи мали чітко розподілені ролі. Організатор 
підшуковував жертв, телефонував їм та повідо-
мляв, що їх родич потрапив або у ДТП, або трав-
мував людину і йому загрожує ув'язнення. Аби 
уникнути проблем з законом, одразу пропону-
вав вихід –  заплатити гроші. Свою жертву зло-

вмисник постійно тримав на зв'язку. Відтак ор-
ганізатор відправляв своїх спільників за гроши-
ма та скеровував подальші їхні дії, - розповіли в 
обласному управлінні поліції. 

Як правило, серед потерпілих від шахраїв - 
люди похилого віку. Вони віддавали за поряту-
нок родича останні гроші. Суми коливалися від 
кількох тисяч гривень до десятків тисяч доларів.

Зловмисникам оголосили підозру у вчиненні 
злочинів, передбачених статтею 190 та 353 ККУ.

П'ятдесят гривень 
за одну закладку 
- саме стільки 

отримував чоловік, 
який розповсюджував 
наркотики у Тернополі. 
Незаконний підробіток 
22-річний місцевий 
житель знайшов через 
інтернет-мережу.

- У Telegram він тривалий час купував наркотики, а коли про-
давці розмістили оголошення про пошук кур'єрів на території 
Тернополя - погодився на співпрацю, - повідомили в обласному 
управлінні Нацполіції в області. 

За словами начальника управління протидії наркозлочиннос-
ті Михайла Димиди, оперативники його підрозділу спільно з пра-
цівниками міського відділу поліції уже місяць відстежують осіб, 
які обписують будівлі інтернет-адресами, а також "закладчиків". 
Найбільше надписів з'явилося в центрі міста.  

Відтак, 2 червня працівники поліції, патрулюючи вулиці Тер-
нополя, виявили чоловіка, який поводив себе неадекватно. Коли 
правоохоронці намагалися підійти до нього, він почав тікати. Але 
його наздогнали.

Під час поверхневої перевірки в чоловіка виявили 37 готових 
закладок із амфетаміном, PVP та марихуаною. Тернополянин зізна-
вся, що придбав заборонені речовини через інтернет для подаль-
шої реалізації.

За даними слідства, того дня чоловік встиг уже розмістити у 
Тернополі 6 закладок. Їх усі виявили і вилучили працівники поліції.

На "чорному ринку" товар коштував би близько 20 тисяч гри-
вень. "Бізнесмена" затримали, вирішується питання про обрання 
для нього запобіжного заходу. Оперативники встановлюють ін-
ших осіб, причетних до незаконної торгівлі. 

Поліція розслідує 
обставини 
загибелі монтера. 

Від ураження струмом 
в 10 тисяч Вольт на 
Теребовлянщині загинув 
22-річний робітник РЕМу.

Як розповіли в обласному 
управлінні Нацполіції, чоловік - 

житель райцентру. Він працював 
в бригаді від районної електро-
станції. Майстри проводили ро-
боти в населених пунктах - замі-
няли трансформатори.

- Нещастя трапилося в селі 
Конопківка. Там проходить три 
високовольтних лінії. Ремонтни-
ки їх відключили, але, як стало ві-

домо згодом, не всі. Один з робіт-
ників підійшов до лінії і його вда-
рило струмом. Через тіло 22-річ-
ного хлопця пройшов розряд в 
десять тисяч вольт. Дві секунди 
вистачило, аби вбити майстра. 
Колеги намагалися надати мед-
допомогу. Приїхала на місце події 
і бригада екстреної меддопомоги. 

Проте врятувати життя хлопцеві 
не вдалося, - розповіли в поліції. 

За даними слідства, загиблий 
працював монтером офіційно 
впродовж двох років. Чому не ви-
мкнувся струм, з’ясовують право-
охоронці. 

 Даний факт внесли в ЄРДР 
згідно з ч. 2 ст. 272 ККУ. 

Інцидент стався на газовій заправці близько 
четвертої години 6 червня, - розповіли в 
обласному управлінні Нацполіції. - Правоохоронці 

оперативно виїхали на місце події, проте лиходієві 
вдалося втекти. Але його особу встановили – це 
41-річний житель села Боложівка Шумського 
району.

З’ясувалося, лиходій разом з двома товаришами перебували 
на території відпочинкової зони біля газової заправки. Щось не 
поділили і, ймовірно, були у стані алкогольного сп’яніння - по-
чався конфлікт. 

- Потерпілий, що відпочивав в іншій компанії, вирішив роз-
боронити чоловіків. За це й поплатився. 41-річний зловмисник 
майже впритул двічі вистрелив в обличчя 29-річному кремен-
чанину, відтак кинувся на його товаришів і поранив ще одного, 
1995 року народження, - розповіли у поліції.  

41-річному зловмиснику заочно оголосили підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 
296 ККУ. Також поліцейські отримали  дозвіл на його затриман-
ня  і доставлення до суду для обрання міри запобіжного заходу. 
Оперативно-слідчі дії тривають.

Події відбувалися 
вночі 25 травня. 
Між потерпілими 

- хлопцями віком 17 та 
22 років і підозрюваним 
виник конфлікт. Одна із 
версій – через дівчину.

 
- До співробітників районно-

го відділення поліції надійшло 
повідомлення від місцевої жи-
тельки про побиття її 22-річно-
го сина та його неповнолітнього 
товариша, - розповіли в обласно-
му управлінні Нацполіції. - Хлоп-
ців з тілесними ушкодженнями 
спочатку  госпіталізували до ра-
йонної лікарні. Проте наступно-

го дня через погіршення стану 
здоров’я транспортували до ме-
дзакладу в Тернополі. У потерпі-
лих діагностували тяжкі травми 
голови.

Поліцейські провели слідчо-
оперативні заходи, встановили 
свідків та очевидців  інциденту. 
У заподіянні травм підозрюють 
22-річного жителя Підгаєччини.

З’ясувалося, що тієї ночі зло-
вмисник разом з компанією при-
їхав нібито з’ясовувати відноси-

ни до села, де мешкають потер-
пілі. Під час сварки він схопив 
дерев’яну палицю та почав нано-
сити нею удари хлопцям. Найбіль-
ше дісталося неповнолітньому.

За даним фактом правоо-
хоронці розпочали криміналь-
не провадження. Суд обрав під-
озрюваному запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою без 
права внесення застави. За вчи-
нене йому може загрожувати до 
8 років позбавлення волі.

Про автомобіль у кюветі та 
чоловіка, який не подає ознак 
життя: таке повідомлення на 

лінію "102" надійшло 7 червня від 
жительки Зборівського району.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна 
група. На узбіччі правоохоронці виявили авто-
мобіль марки ВАЗ 2101, а в салоні мертвого чо-
ловіка. Слідчі припустили, що він помер внаслі-
док ДТП, яка трапилася між селами Городище та 
Вертелка Зборівського району.

Проте під час огляду на тілі кермувальника 
правоохоронці виявили незначні тілесні ушко-
дження, не характерні автопригоді. Сліди і саму 
причину смерті зміг пояснити судово-медичний 
експерт після розтину. 

Як з'ясувалося, сорокатрирічний чоловік по-
мер, керуючи автомобілем. У результаті цього 
транспорт з'їхав у кювет. 

- Причина смерті - хвора підшлункова. Автів-
ку на узбіччі помітив водій іншого транспортно-
го засобу. Він намагався реанімувати чоловіка, 
надаючи йому медичну допомогу. Саме таким 
чином на тілі загиблого з'явилися тілесні ушко-
дження, - повідомили у поліції. 

ОБШАХРАЮВАЛИ НА ПОНАД МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ
 СПРАВУ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ЗАВОЛОДІЛИ КОШТАМИ ЛЮДЕЙ 
НА СУМУ ПОНАД МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКІ СЛІДЧІ СКЕРУВАЛИ ДО СУДУ

ВЛАШТУВАВСЯ 
НАРКОКУР’ЄРОМ 

ЧЕРЕЗ… ІНТЕРНЕТ 

ЧЕРЕЗ «З’ЯСУВАННЯ ВІДНОСИН» 
ЗАГРОЖУЄ ДО 8 РОКІВ ТЮРМИ

Поліцейські розслідують побиття в селі 
Гнильче Підгаєцького району. 22-літнього 

обвинуваченого взяли під варту. 

«Розбірки» 
НА ГАЗОВІЙ ЗАПРАВЦІ

Під час конфлікту, що стався у селі Великі Млинівці, 
зловмисник з предмета, схожого на пістолет, поранив 

двох жителів Кременця. Одному потерпілому двічі 
вистрелив в обличчя, іншому – у груди.   НА ЗБОРІВЩИНІ ЗА КЕРМОМ ПОМЕР 

ВОДІЙ АВТОМОБІЛЯ

ХАЛАТНІСТЬ ЧИ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК: від струму загинув робітник РЕМу
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Ольга ЧОРНА.

ЄС поки не незбирається 
відкривати кордони для 

іноземців 
Міністри внутрішніх справ країн-

членів Євросоюзу ухвалили рішення 
продовжити заборону на в’їзд іно-
земців в ЄС до 1 липня. Про це на прес-
конференції повідомила єврокомісар з 
питань внутрішніх справ Юлва Йогансон, 
повідомляє Європейська правда. «Продо-
вження заборони на в’їзд із-за меж ЄС про-
довжили до кінця червня, щоб створити 
належні умови для поступового відкриття 
кордонів після цього», - зазначила вона. За  
словами єврокомісара, такі кроки повинні 
бути скоординованими і здійснюватися 
на недискримінаційній основі. Найближ-
чими днями визначать критерії для від-
криття кордонів. Одночасного відкриття 
для всіх країн не буде. 

Чи «світить» Україні 
«безвіз» із Канадою

Найближчим часом Канада скерує 
до України оціночну місію, яка визна-
чить рівень відповідності України до 
критеріїв включення до списку «безві-
зових» країн. Про це повідомили в МЗС 
після зустрічі міністра закордонних справ 
Дмитра Кулеби з послом Канади в Україні 
Ларисою Галадзою, пише «Європейська 
правда». Галадза підтвердила свою готов-
ність сприяти направленню до України 
оціночної місії Канади щодо лібералізації 
візового режиму. «Ми прагнемо створю-
вати дедалі більше можливостей вільно-
го пересування світом для українських 
громадян. МЗС бере на себе координацію з 
українського боку процесу підготовки до 
спрощеного візового режиму з Канадою», 
- сказав Кулеба.

У Польщі для українських 
заробітчан платня значно зросла

Після пандемії коронавірусу у Поль-
щі знову зріс попит на працівників з 
України. Однак роботодавцям доведеть-
ся збільшити зарплату заробітчанам. У 
квітні у Польщу приїхали працювати 34 
тисячі українців, а в травні їхня кількість 
зросла до 94 тисяч, пише Rzeczpospolita. По-
верненню працівників сприяє те, що розмо-
роження економіки після карантину збігло-
ся в часі з сезонними роботами в аграрній 
сфері. Наразі в логістиці й аграрній сфері 
попит на працівників з-за кордону на 20% 
вищий, ніж рік тому. Крім того, президент 
агенції з працевлаштування Personnel 
Service Кшиштоф Інглот вважає, що в Поль-
щі зараз працює приблизно на 300-400 ти-
сяч українців менше, ніж рік тому. Головна 
причина - пандемія. «Вартість приїзду пра-
цівників з України зараз втричі вища, ніж 
торік», - додав Кшиштоф Інглот.

Німецькі праворадикали 
проходять вишкіл у Росії

Представники німецьких правора-
дикальних організацій проходять ви-
шкіл у Росії. Про це йдеться у репортажі 
німецького видання Фокус. Журналісти 
посилаються на інформацію джерел у 
німецькій розвідці. Праворадикали з ор-
ганізацій «Національна демократична 
партія» (NPD) і «Третій шлях» їздять для 
проходження воєнізованого вишколу до 
спеціального тренувального табору «Пар-
тизан» біля Санкт-Петербурга. Він засно-
ваний російською праворадикальною ор-
ганізацією «Російський імперський рух». У 
США вона внесена до списку терористич-
них організацій. Там навчають поводжен-
ня зі стрілецькою зброєю, вибухівкою, 
підготовку з контактного бою. Серед учас-
ників не лише німці, але й громадяни Шве-
ції та Фінляндії. Деякі з них приєднались 
до бойовиків ЛНР та ДНР і воюють Укра-
їни. У розвідці знають про ці поїздки, але 

не мають юридичних підстав заборонити 
їх. Путін знає про існування тренувальних 
таборів і «щонайменш толерує їх».

Найсердитіша кішка у світі
 живе в українки в Америці 

Кішка на прізвисько Kitzia (Киця) 
може поборотися за звання нової най-
сердитішої кішки у світі. У Киці вже є 
своя сторінка в Instagram, яка наразі на-
лічує понад 47 тисяч підписників, пише 
boredpanda. Кішка живе у Флориді разом 
зі своєю господинею Вікторією Отдєльно-
вою. Жінка родом з України, останні 6 років 
живе у США. Вона - професійний фотограф. 
Литовцям запропонували річний 

проїзний в обмін на старе авто
Жителі Литви, які хочуть розлучи-

тися зі старим, неекологічним авто і 
пересісти на велосипед, скутер, мопед 
чи автобус, можуть відправити машину 
на ліквідацію й отримати субсидію. За-
ступник міністра навколишнього серед-
овища Маріус Нармонтас уточнив: спершу 
треба утилізувати старий автомобіль і 
отримати довідку від компанії, яка це зро-
била. Потім можна купити велосипед, зви-
чайний або електричний, скутер чи нову 
машину. Щодо громадського транспорту, 
то в деяких містах можна заздалегідь при-
дбати річний абонемент. Витрати на ньо-
го теж відшкодують. Субсидії на купівлю 
екологічного транспорту складають від 
400 до 1000 євро, пише Euronews. Влада 
виділяє на виплати 5 млн. євро з програми 
щодо запобігання зміні клімату.
Греція оголосила про готовність 
розпочати війну з Туреччиною

Греція заявила про готовність роз-
почати війну з Туреччиною - через на-
фту та мігрантів. За словами міністра обо-
рони Греції, «Туреччина включила надто 
агресивну поведінку», повідомляє видан-
ня Kathimerini. Міністр вважає, що через 
таку поведінку Туреччини і напруженість 
відносин між країнами не можна виклю-
чати військове вирішення конфлікту. Сто-
сунки між країнами погіршилися у 2020 
році через суперечки щодо видобутку 
ресурсів в Егейському та Середземному 
морях. Анкара проводила розвідку та ви-
добуток ресурсів в районі континенталь-
ного шлейфу Греції. Крім того, 29 лютого 
Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом 
для біженців із Сирії, що призвело до мі-
граційної кризи в Греції. Афіни звинувати-
ли Туреччину в спробах зігнати до Греції 
близько 130 тисяч біженців, які до цього 
перебували у таборах на кордоні.

В Індії - найбільша 
за 30 років навала сарани

Крім пандемії коронавірусу, в Індії 
ще одна біда - рої сарани. Місцеві еколо-
ги вже назвали атаку комах найбільшою 
за останні 30 років. Шкідники повністю 
знищили посіви на десятках тисяч гекта-
рів. Боротьбу з сараною ускладнює погода 
- зараз в Індії спека. Комахи не захопили не 
лише поля та плантації, а й облаштували-
ся в містах. Справитися з ними самостій-
но нереально, не рятують навіть закриті 
наглухо вікна, повідомляє CNN. Екологи 
заявили, що такого масштабного нападу 
комах не було з кінця 90-х років минуло-
го століття. За однією з 
версій, сарана проникла 
в Індію з Пакистану, ма-
сову міграцію спровоку-
вав тривалий сезон му-
сонних дощів. 

За час війни на Донбасі 
загинули понад 240 дітей

На окупованих територіях Донецької 
і Луганської областей внаслідок росій-
ської агресії за час війни загинули понад 
240 дітей, ще майже півтисячі отримали 
поранення. Таку інформацію подала пре-
сслужба Командування Сухопутних військ 
ЗСУ на своїй фейсбук-сторінці. 56 дітей 
зникли безвісти. У так званій «сірій зоні» 
зараз проживають від 10 до 15 тисяч дітей. 
За даними громадських організацій, кіль-
кість дітей-переселенців з Криму і Донбасу 
перевищила 170 тисяч, а на окупованих 
територіях залишилося понад 2 тисячі ді-
тей-сиріт. У світі зараз більше 230 мільйо-
нів дітей живуть на територіях, охоплених 
збройними конфліктами.

 Уряд збільшив зарплату 
чиновникам місцевої влади
Кабмін змінив постанову від 9 бе-

резня 2006 року про посадові оклади 
чиновників міського та обласного само-
врядування. Зокрема, зростуть посадові 
оклади мера Києва, голів обласних та ра-
йонних рад, сільських та селищних голів, 
директорів департаментів у місцевих орга-
нах влади та інших чиновників. Постанова 
та нова схема посадових окладів опубліко-
вані на Урядовому порталі. Водночас уряд 
рекомендував місцевій владі виконувати 
цю постанову «у межах фондів заробітної 
плати, передбачених у кошторисах відпо-
відних органів».

Понад 157 мільйонів 
з бюджету - для нардепів

На народних депутатів Ради 9-го 
скликання з 29 серпня 2019 року по 31 
березня 2020-го витратили понад 157 
мільйонів гривень. Найбільше грошей 
пішло на зарплату та компенсацію вартості 
оренди житла. Так, за перші 7 місяців робо-
ти на депутатські зарплати з бюджету ви-
ділили 117,8 мільйонів, пише громадська 
мережа «Опора» з посиланням на апарат 
Ради. Виплати складаються з посадового 
окладу та надбавок за інтенсивність праці, 
науковий ступінь, вчене звання, вислугу 
років. На компенсацію оренди житла виді-
лили майже 19,2 мільйони. Сума компен-
сації витрат на проїзд депутатів Україною 
склала 17,2 мільйони. Крім того, депутатам 
відшкодували вартість проїзду у межах Ки-
єва - 2,8 мільйонів. Найменш «популярною» 
статтею витрат є утримання службових 
приміщень. На них витратили 9424 гривні.

Ліси інвентаризують
Рада ухвалила закон про державний 

лісовий кадастр, облік, моніторинг та на-
ціональну інвентаризацію лісів в Украї-
ні. Державний облік лісів було проведено в 
1996-му та в 2011-му роках. Нині актуаль-
ної інформації про ліси України немає. «При 
цьому, процедура ведення державного 
лісового кадастру та обліку лісів на основі 
узагальнення даних лісовпорядкування не 
дає змоги отримати статистично достовір-
ні оцінки показників», - йдеться у поясню-
вальній записці. Інвентаризацію лісів про-
ведуть за рахунок держбюджету або інших 
джерел, не заборонених законом. 

Українці масово скуповують 
легковий секонд-хенд

В Україні різко зріс попит на вжи-
вані машини. Як підрахували експерти 
асоціації «Укравтопром», у травні-2020 
в країні зареєстрували 30,6 тисяч старих 
легковиків. Порівняно з травнем 2019 

року, реєстрації імпортованого легкового 
секонд-хенду зросли на 28% і перевищили 
реєстрації нових машин у 5,2 рази. А з по-
чатку року українську прописку отримали 
110,2 тисячі одиниць легкових авто, що 
були в експлуатації, проти 29,8 тисяч - но-
вих. Найпопулярнішою маркою у травні 
став Volkswagen Passat. За місяць 1457 ста-
рих авто цієї марки було зареєстровано в 
Україні, пише «Сьогодні». Далі за популяр-
ністю - Nissan Rogue, Ford Focus, Volkswagen 
Jetta, Renault Megane. 

Контрабанда в країні
 сягає $12 мільярдів щороку
Обсяги контрабанди в Україні оціню-

ються приблизно у $12 мільярдів щоріч-
но. Тому державна політика повинна бути 
спрямована на розвиток прикордонної 
торгівлі та стимулювати виведення контр-
абандних потоків з тіні, заявив експерт 
програми «Міжнародна і внутрішня полі-
тика» Українського інституту майбутньо-
го (UIF) Ігор Тишкевич. За його словами, 
саме в прикордонних територіях масштаб 
проблеми контрабанди особливо очевид-
ний. «У частині регіонів контрабанда - єди-
ний, крім бюджетної сфери, засіб заробіт-
ку. Репресивними заходами неможливо 
розв’язати проблему, яка стала частиною 
місцевої економіки, соціальних відносин і 
навіть політики. Пропонуючи посилення 
відповідальності, державі необхідно дума-
ти про компенсатори. Хоча б про створення 
нових робочих місць», - зазначив експерт.

Очікується нова 
хвиля трудової міграції

З початку повного відкриття кордо-
нів Євросоюзу з іншими країнами, яке 
очікується 1 липня, відбудеться нова 
хвиля трудової міграції. Ймовірно, укра-
їнці будуть їхати за кордон не просто за-
робити гроші, а залишитися там назавжди 
зі своїми сім’ями. Про це УНН розповів пре-
зидент Всеукраїнської асоціації компаній 
з міжнародного працевлаштування Ва-
силь Воскобойник. За його словами, люди 
розуміють, що у нас зросло безробіття. За 
деякими оцінками експертів, на сьогодні 
безробітних від 2,5 до 2,8 мільйонів осіб. 
Економіка кульгає. Через це люди почина-
ють замислюватися: де вони будуть пра-
цювати й жити, і де будуть жити їхні діти.

Вартість гречки
 сягне до 80 гривень

Експерти вважають: уже наступно-
го місяця в Україні значно подорожчає 
гречка. Як повідомляє today.ua, підвищен-
ня цін анонсували вже десятки магазинів. 
Деякі мережі повідомили, що гречка подо-
рожчає майже на 50%. Якщо зараз крупа 
коштує 47-52 грн/кг, то протягом місяця 
ціна зросте до 75-80 грн. 

Дитячі табори не 
відкриватимуть?

Головний санітарний лікар Віктор 
Ляшко вважає, що цього літа відкрива-
ти дитячі оздоровчі табори не можна. 
Про це він сказав в ефірі одного з телека-
налів, пише Газета по-українськи. Ляшко 
зазначив: щороку в оздоровчих закладах 
відбувається до 80 спалахів кишкової ін-
фекції. Хворих дітей відправляють в інфек-
ційні стаціонари. Однак, у часи пандемії 
коронавірусу це небезпечно. Він пропонує 
утриматися від відкриття дитячих таборів 
до стабілізації епідеміологічної ситуації.

Зими будуть без снігу
Через зміни клімату в Україні зима у 

2021 році та зими в найближчі 10 років 
будуть малосніжними й теплими. Се-
редньорічна температура в Україні, зазна-
чають синоптики, підвищується швидше, 
ніж глобальна. Про такий прогноз розпо-
вів директор гідрометеоцентру Микола 
Кульбіда в ефірі Радіо НВ. «Якась одна зима 
може виявитися морозною та сніжною, але 
це буде дуже велике виключення», - сказав 
синоптик. 

Україна Світ
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Село Чагарі відоме 
оригінальними 
скульптурами, які 

зустрічають гостей населеного 
пункту та мандрівників при 
в’їзді та на виїзді з села. На 
одній із них – пара лебедів, 
жаба і риба. Мабуть, став цей 
знак символічний, адже на 
водойміпоряд з ним оселилася 
ціла зграя лебедів. Місцеві 
жителі кажуть, якщо у минулі 
роки прилітало небагато птахів, 
то цього року близько двох 
сотень. 

- Лебеді у нас облаштовують гніз-
да – висиджують малят і виходжують 
на перших порах, а згодом, зазвичай, 
перелітають, - розповідає місцевий 
житель 79-річний Теодор Петльова-
ний. – Вони оселились у нас в остан-
ні роки. На перших порах було мен-
ше.  А цього року їх значно побільша-
ло. Свійська птиця на водойму, де жи-
вуть лебеді, не йде. Боїться їх, адже 
лебеді активно оберігають свою те-
риторію. 

У Чагарях кажуть, досі став не мав 
назви, але тепер називатимуть його, 
мабуть, лебединим. Адже красиві 
птахи вже стали майже візитівкою 
села. Щодня зупиняються десятки ав-

тівок, аби зробити фото і наживо по-
бачити це неймовірне видовище. 

Христина Панчук разом із синоч-
ком Владиславом люблять гуляти 
біля ставу і спостерігати за лебедями. 
Зізнаються, радіють, що у селі є таке 
красиве місце, де можна відпочити і 
помилуватися мальовничою приро-

дою і красивими гордими птахами. 
До слова, орнітологи кажуть, що 

зазвичай лебеді не селяться зграя-
ми більшими, ніж 50 особин. А цього-
річ через карантин і значне зменшен-
ня людської активності, вилазок на 
природу їх кількість на одній водоймі 
збільшилася. 

ЛЕБЕДИНИЙ СТАВ У ЧАГАРЯХ
Майже дві сотні птахів 

оселилися на водоймі у 
Гусятинському районі

Кожна її лялька 
ніби маленька 
особистість – у 

неї свій характер, 
особливий погляд і 
стиль. У руках майстрині 
нитки, тканина, глина, 
наповнювач і пластик 
перетворюються у 
справжні витвори 
мистецтва. Секрет 
творчості Олени Локатир 
простий – величезна 
любов до своєї справи. 
Саме це спонукає її 
постійно розвиватися, 
шукати нові форми 
самовираження і 
ретельно працювати над 
кожною деталлю. 

Олена – щаслива мама чоти-
рьох доньок. Іграшки, і зокрема 
ляльки, вже давно невід’ємна 
частина її буднів. У її дороб-
ку – більше сотні оригінальних 
іграшок. Однак ідея створюва-
ти їх власноруч з’явилася ви-
падково. Жінка вирішила зро-
бити хресній мамі подарунок 
– ляльку-тильду ручної робо-
ти. Виготовила викрійку і по-

шила ляльку. Справа припала 
до душі, тож вирішила продо-
вжувати. 

Олена вивчала різні техні-
ки створення іграшок, експери-
ментувала з формою, матеріа-
лами та технологіями. Далі по-
чала працювати у Кременець-
кому районному центрі дитя-
чої творчості, навчала дітей ви-
готовляти іграшки і сувеніри. 
Коли ж знову пішла в декрет, 
то просто поринула у лялько-
вий світ. 

- Мене зацікавили різні тех-
ніки, - розповідає Олена. - Я 
створювала ляльки з тканини, 
текстильні ляльки, використо-
вувала скульптурно-панчішну 
техніку. Пів року тому восе-
ни поїхала на майстер-клас до 
української майстрині Окса-

ни Сальникової і навчилася лі-
пленню ляльок. Це дуже захо-
плюючий і водночас клопіткий 
процес. Адже глину потрібно 
розім’яти руками, а далі вилі-
пити обличчя, ручки, пальчики. 
Після цього створюю костюм, 
зачіску. Важко передати слова-
ми, наскільки це цікаво. Адже 
ліплення дозволяє передати 
емоцію, характер ляльки, про-
думати кожну деталь. Також 
складні роботи в техніці скуль-
птурного текстилю. У ній виго-
товлення ляльки може тривати 
понад два місяці. Але результат 
того вартий. 

Виготовлення ляльок по-
требує поєднати в собі вміння 
конструктора, дизайнера, сти-
ліста, візажиста і перукаря. Але 
чим більше продуманих і оригі-

нальних деталей – тим вдалі-
шим виходить виріб. 

- Я мріяла стати модельє-
ром, - розповідає Олена. – Шила 
одяг на замовлення. А тепер 
маю нагоду створювати вбран-
ня для своїх ляльок. Для кожної 
підбираю оригінальний образ, 
шию ексклюзивний одяг, взут-
тя, роблю зачіску і макіяж, аби 
підкреслити їх красу. 

Особлива сторінка творчос-
ті Олени – ляльки-фотокопії 
людей. Їх часто замовляють у 
подарунок.

- Я намагаюся максималь-
но відтворити образ людини 
– елементи одягу, навіть принт 
на футболці, - розповідає Оле-
на. – А ще було замовлення для 
дівчини, яка дуже цікавиться 
годинниками, то я виготовляла 

для ляльки цей аксесуар, іншій 
шила високі чоботи зі шкіри. 

Вироби Олени вже є в різ-
них куточках України, а також в 
багатьох європейських країнах. 
Їх замовляють у подарунки, ку-
пують для дітей і дорослих. Та-
кож майстриня брала участь у 
виставках «Ляльковий подіум» 
в Києві та «Зимова хуртовина» 
у Рівному, організувала власну 
виставку в Кременецькому кра-
єзнавчому музеї. 

Олена зізнається, що не уяв-
ляє свого життя без творчос-
ті і своїх ляльок, а ще мріє від-
крити власну лялькову сту-
дію. Вірю, у неї все вийде. А 
оригінальні ляльки із Кремен-
ця впізнаватимуть не лише в 
Україні, а й за кордоном. 

Юля ТОМЧИШИН. 

ЛЯЛЬКОВИЙ СВІТ
МАЙСТРИНЯ З КРЕМЕНЦЯ 

СТВОРЮЄ ОРИГІНАЛЬНІ ІГРАШКИ 
ЗІ СПРАВЖНІМИ ЕМОЦІЯМИ 

ТА У ДИЗАЙНЕРСЬКОМУ ВБРАННІ

ОЛЕНИ ЛОКАТИР
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Буряк бадьорить, покращує 
зір і знижує кров'яний тиск. 
Корисні властивості столово-
го буряка роблять його неза-
мінним у раціоні харчування. 
Вживають не лише корінь, а й 
листя. За смаком воно схоже на 
шпинат і дуже поживне. Добре 
зберігається в холодильнику 
і вживається гурманами сві-
жим, із додаванням невеликої 
кількості олії, соку лимона або 
лайма, приправлене спеціями.

Сирий буряк - скоріше лі-
кувальний овоч, а не простий 
повсякденний коренеплід. Хо-
лодний свіжовичавлений бу-
ряковий сік розбавляють мор-
квою і яблуками, отримуючи 
цілющий мультифруктово-о-
вочевий напій, багатий вітамі-
нами, макро- і мікроелемента-
ми і різними ферментами.

7 причин, 
аби його з’їсти!

Можна виділити, як міні-
мум, сім причин для включен-
ня червоного буряка в свій що-
денний раціон харчування.

Сік буряка стимулює реге-
нерацію клітин печінки, очи-
щає і захищає жовчні протоки, 
покращує роботу нирок, допо-

магаючи вилікувати подагру, 
діє як проносне, допомагаючи 
при запорах.

Буряк очищає кров, сти-
мулюючи утворення червоних 
кров'яних тілець. Їх дефіцит 
з'являється при анемії, тож 
щоденне вживання буряка 
допомагає при комплексному 
лікуванні анемії, а також лей-
кемії та інших видів раку. Для 
здорового організму будуть 
корисні протиракові власти-
вості столового буряка.

Червоний буряк (корене-
плід і бадилля) - цінне джере-
ло фолату. Фолат - це основа 
для утворення натуральної 
фолієвої кислоти. А вона, як 
відомо, омолоджує тканини 
організму і стимулює утворен-
ня червоних кров'яних тілець. 
Особливо корисна фолієва 
кислота з буряка для вагітних 
жінок. 

Інші речовини, що містять-
ся в червоному буряку, корисні 
для здоров’я очей, особливо - 
для людей похилого віку, адже 
допомагають впоратися з про-
блемами із зором.

Буряк володіє сильними 
антиоксидантними, проти-
запальними властивостями. 
Овоч використовується для 

проведення детоксикації ор-
ганізму.

Буряк корисний при гіпер-
тонії - знижує кров'яний тиск, 
підтримує еластичність кро-
воносних судин, лікує вари-
козне розширення вен.

Червоний буряк містить 
калій, магній, кальцій, ніацин, 
залізо і біотин, багатий кліт-
ковиною.

Пийте буряковий сік
Про цілющі властивості бу-

рякового соку відомо давно. 
Він знижує артеріальний тиск, 
збагачує організм вітамінами 
С, А, В9, чинить протисклеро-
тичну дію і протидіє ожирінню 
печінки.

Експерименти виявили: бу-
ряковий сік діє, як енергетич-
ний напій, збільшуючи витри-
валість людського організму.

Вживання чистого соку 
буряка, особливо в великих 
кількостях, може викликати 
нудоту або запаморочення. 
Для звикання спочатку кра-
ще змішувати буряковий сік 
з морквяним, смородиновим 
або будь-яким іншим ягід-
ним. Тоді й неприємних від-
чуттів не буде, і користь - по-
двійна.

А ЩЕ ЛИСТЯ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ:
- містить вітаміну С більше, ніж ягоди, також корисні ре-

човини в листі активно борються з золотистим стафiлoко-
ком, мікpocкопічними грибaми, збудниками дизeнтeрії.

- знижує вміст холестерину в кpoві, очищає сyдини, тим са-
мим знижує ризик інфapкту та інcyльту.

- бере участь у формуванні кіcток, є компонентом зубної 
емалі.

- позитивно впливає на нервову систему і підвищує стій-
кість до стресових ситуацій.

- сприяє попередженню утворення кaменів в ниpках.
- позитивно впливає на репродуктивну систему. Допома-

гає під час мeнoпаузи. Нормалізує роботу жіночих стaтeвих 
оргaнів зокрема і стaтевої системи в цілому.

- знімає спaзми і розширює брoнхи при брoнхoлегенeвих за-
хвopюваннях.

НАСТОЇ З ЛИСТЯ 
Залити окропом свіже листя і настояти протягом 1 годи-

ни. Процідити і пити.
Настій з листя чорної смородини виводить з оргaнізму 

надлишок сечoвої кислоти, також застосовується як м’який 
пpoносний потoгінний засіб, при порушенні обміну речовин 
і кpoвотечах. Лікує зacтуди.

ВІДВАРИ 
Залити 300 мл кип’ятку 50 г сухого листя смородини і ва-

рити на повільному вогні 20 хвилин. Процідити і пити.
Відвар з листя чорної смородини - прекрасний засіб при 

захвopюванні ниpок, сечoвого міxура, при набpяках. Тобто 
циcтит, урeтрит, пієлoнефрит і набpяклість при регулярному 
вживання чаю з смородинового листя вам не загpoжують.

Відвар з листя чорної смородини сприяє знищенню патo-
генних мікpoopганізмів в трaвному трaкті. Тож і з шлyнком 
проблем не буде – ні бурчання, ні бoлю, ні тяжкості.

ЧАЙ З ЛИСТЯ 
1 ст. л. подрібненого листя облити окропом, потім поклас-

ти в чайник для заварювання, залити двома склянками ок-
ропу. Залишити настоюватися близько 20 хвилин. Чай проці-
дити. Пити можна з медом або цукром. Корисно при жінoчих 
захвopюваннях, швидкій втомі.

ЯК ЗАГОТОВЛЯТИ? 
Найкраще – у період після цвітіння до плодоносіння. Як 

правило, цей час припадає на червень.
Зривають тільки середні листочки, залишаючи верхні та 

нижні. Роблять це в суху погоду, беруть тільки ціле листя, без 
пошкоджень і грибка. Сушать на папері або на тканині в тіні. 
Розкладають листя тонким шаром. Сушать до ламкості листа. 
Зберігають в сухому місці в бавовняному мішечку або герме-
тично закритих банках.

Що ж це таке?
Ячмінь - це червоне утворення, наповнене 

гноєм. Ячмінь є гнійним гострим запаленням 
сальної залози або волосяної частини вій, що 
виникає внаслідок інфікування бактеріями, 
найчастіше стафілококом. Він може бути також 
водянистим, але не має впливати на зір. Ячмінь 
рідко призводить до серйозних наслідків, але до 
того, як зникне, може завдавати болю. 

Що робити, якщо він з’явився?
Аби зменшити запалення, прикладіть до ока 

на 5-10 хвилин м’яку тканину, зволожену те-
плою водою. Таку процедуру можна повторюва-
ти 3-4 рази на день. Щоб зменшити біль, можна 
випити ібупрофен або парацетамол.

Не варто вдягати контактні лінзи та фарбу-
вати очі, доки ячмінь не мине.

У жодному разі не намагайтеся самостійно 
позбутися його механічно. Так можна занести 
інфекцію.

Зазвичай ячмінь минає самостійно протягом 
тижня або двох. Але є випадки, коли необхідно 
звертатися до лікаря: якщо виникає сильний 
біль та набряк; якщо ячмінь не минає протягом 
кількох тижнів; якщо порушується зір.

Як запобігти?
Появі ячменю не завжди можна запобігти. 

Але існують базові правила, які зменшать ризик 
його появи.

Передусім не торкайтеся очей та не одягайте 
лінзи брудними руками.

Обов’язково змивайте макіяж перед сном. 
Регулярно дбайте про чистоту своїх повік та вій.

Не використовуйте косметику, у якої минув 
термін придатності. Не користуйтеся одними 
рушниками та спільною косметикою із людьми, 
які мають ячмінь. 

Ó ÷åðâí³ ïîòð³áíî 
çàãîòîâèòè ëèñòÿ 

ñìîðîäèíè
Це чудовий засіб від багатьох  хвopoб

У народній медицині чай з листя чорної 
смородини застосовують при прocтудних 
захвopюваннях, подaгрі, рeвмaтизмі, 

хвopобах сечoвoго міxyра, каменях у ниpках 
і сечoвoму міxyрі, а також при тубepкульoзі 
легeнь і шкіpних захвopюваннях.

Çâè÷àéíèé ÁÓÐßÊ 
³ éîãî íåçâè÷àéí³ 
ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒ²

ÁÓÐßÊ
³ éîãî íåçâè÷àéí³ 

Дізнайтеся, як використовувати один з найпопулярніших 
українських овочів з користю

ßê íå òðåáà ë³êóâàòè ÿ÷ì³íü 
³ ùî ðîáèòè, ÿêùî â³í ç'ÿâèâñÿ

В інтернеті можна натрапити на 
чимало порад щодо “лікування” 
ячменю: потерти обручкою, 

плюнути в око, показати дулю, 
перев’язати пальці нитками чи 
навіть прикласти коров’ячий кізяк. 
Розповідаємо, що насправді треба 
робити, якщо з’явився ячмінь.
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На фото Івана ПШОНЯКА:  учасники народного аматорського ансамблю танцю 
"Пролісок" с.Котюжини Збаразького району: Катя Антонюк, Анастасія Камінська, 

Олександра Колісник, Вадим Борис, Ніка Кулик, Катя Панчук та Анна Швед.

Струни серця

гніздечко
Сімейне

Коли зносилися 
старі запаси, 
Інзі довелося 

забути про вишукане 
зручне взуття, яке 
«діставали» батьки-
посадовці, модні 
сукенки, пальтечка... 
А як народився 
Станіслав, батьки Інги не 
захотіли бачити внука. 
Лише Борис, брат, потай 
від рідні навідував 
її сім’ю, приносив 
подарунки, бавився з 
маленьким племінником.    

...Інга рідко взувала ці туфлі. 
Берегла їх. Це була дорога ім-
портна річ з її минулого життя. 
Станіслав пам’ятає: мама за-
вжди дивилася на туфлі зі смут-
ком. Бувало, взувала і на паль-
чиках, аби стуком підборів не 
потривожити сусідів з нижньо-
го поверху, ходила по квартирі. 
Мамині рухи були граційні та 
вишукані. Інга гарно танцюва-
ла. Мама ніколи не дефілювала 
по квартирі у цих туфлях при 
татові. Не хотіла, аби він почу-
вався ніяково, бо не може купи-
ти їй гарних речей. Син зрозу-
мів це пізніше...

...Станіслав любив малюва-
ти. І в школі, і в інституті був 
одним із кращих.  

- Можливо, наш син стане ві-
домим художником, - мрійливо 
сказала Інга.

- Так воно й буде, - відповів 
Петро. 

Він не те, що на словах, на-
віть подумки не перечив дру-
жині. Тому, що кохав. Тому, що 
не минало відчуття провини... 

...Матвій, кращий товариш 
Станіслава, був прибічником 
соцреалізму. «Симфонія» труб, 
«щасливі» колгоспниці, передо-
вики виробництва... Станіслава 
це не цікавило. Він творив на 
мольберті красу - витончені жі-
ночі образи. Схожі на маму. І взут-
тя... На його картинах неодмінно 
було вишукане жіноче взуття. Й 
багато дощу...

- Друже, твої картини не по-
траплять на жодну виставку. 
Спробуй створювати щось люд-
ське, - радив Станіславові Матвій. 

- Інакше не вмію.
- Мені би твій талант... І зна-

єш, твої картини... вони чужі на-
шому суспільству. Це там, на За-
ході, жінки дозволяють собі всі 
ці штучки... А в нас усе скромно. 
Як повинно бути. 

- Звідки ти знаєш, як має 
бути? Та й усе в цім світі зміню-
ється. Може, й наших жінок та 
дівчат колись не показувати-
муть у кіно з розвідними ключа-
ми, за верстатами на заводах, а...

- Ну-у-у, це ти вже загнув. 
Вважай, я нічого не чув...    

...Ліля познайомилася зі Ста-
ніславом на молодіжній вечірці. 
Прийшла туди з іншим хлоп-
цем, а додому проводив Станіс-
лав. Вона не була художницею. 
Це її уже колишній хлопець 
«трохи щось малював». Так він 
любив казати. Ліля ж щойно по-
чала працювати в бібліотеці. 

Дорогою додому Лілю зі 
Станіславом наздогнав дощ. Те-
плий літній дощ. 

- Ти коли-небудь танцювала 
танго під дощем? - запитав Ста-
ніслав.

- Ні. І я не вмію танцювати 
танго, - відповіла зніяковіло. 

- То ж спробуй!
Станіслав танцював легко, 

гарно. А в неї виходило незграб-
но. Вони сміялися. Дощ тупцю-
вав довкола них. Він також не 
вмів танцювати танго...

...Станіслав зачарував Лілю 
своїми картинами. Нетутешні 
на них жінки. З іншого світу... 
Ось ця босоніж, на пальчиках, 
танцює під дощем. У довгій 
сукні, кольору стиглого сонця. 
В руках - вишукані туфельки. 
Таких Ліля ніколи не бачила в 
їхньому універмазі. А ця - наче 
хоче спинити вітер, чи наздо-
гнати його. Одинокий силует 
цієї жінки губиться у вечірній 
імлі серед сивих будинків ста-
рого міста. А ця - припала уста-
ми до пелюсток мокрих квітів, 
немов спиває з них дощ. А сліди 
цієї жінки вітер ховає у хвилях 
жовтого листя...

- Яка краса, - мовила дівчи-
на. - Мабуть, у тебе багато ша-
нувальниць, тобто, поціновува-
чів. 

- Ці картини мало хто ба-
чить.  

- Чому?
- Я пишу не те, що треба... 
...Їхньою молодіжною тусів-

кою зацікавилися люди із сер-
йозної інстанції. Бо вільнодум-
ство собі дозволяють. Мабуть, 
хтось «настукав». Поцікавились 
і Станіславовими роботами. 
Суворий дядько тяжким погля-
дом розглядав на картинах ви-
тончені жіночі фігури у легких 
шатах. 

- І де ви такі беретеся? - про-
мимрив.

Станіслав не зрозумів: це 
стосувалося жінок на картинах, 
чи художників. 

...Станіславової матері не 
стало через кілька місяців після 
того, як занедужала. Здавалося, 
без неї хата перестала дихати. 
Якось натрапив на мамині улю-
блені туфлі.  

- Як гарно вона у них ходила, 
- сказав Петро, побачивши в си-
нових руках взувачку Інги. 

- Але ж вона...
- Не хотіла, щоб я бачив. Я 

підглядав. Мама інколи не чула, 
як заходив у квартиру. Але вона 
нічого не знала. Це була її та-
ємниця. І втіха. Її батьки нашо-
го кохання не сприйняли й не 
простили. І її це завжди боліло. 
Мене також... 

Станіслав з батьком тоді 
проговорили майже до ранку. 
Петро багато розповів синові...

...Ліля стала уникати Станіс-

лава. Він її перестрівав, запиту-
вав, що сталося. Вона ж нама-
галася чим швидше піти геть. 
Вони довго зустрічалися, а він 
так і не запропонував їй заміж-
жя. Навіть не натякнув. Образи-
лась, певно... 

...Майже відразу, як розпа-
лася країна недорозвиненого 
соціалізму, виїхав з родиною за 
кордон Борис. А згодом покли-
кав до себе племінника. 

- Станіславе, ти талановий, 
але вдома тобі нічого не сві-
тить. І не знаю, чи засвітить. А 
тут, якщо захочеш, проб’єшся. 
Інга, мати твоя, мене підтрима-
ла б. 

...Уже зібрані речі. Днями ви-
рушає в незнайомий світ. Але 
перед тим мав побачити Лілю. 
Він досі її кохав.   

- Я зустрічаюся з іншим 
хлопцем, - сказала дівчина. - З 
Матвієм.

- З моїм товаришем? А він не 
зізнався. Але ж чому?..

- Станіславе, не запитуй ні-
чого. 

Він прийшов до бібліотеки 
перед самим від’їздом. Передав 
Лілі свою картину і короткого 
листа. Написав, що виїжджає 
назавжди. А картина була та, на 
якій жінка у довгій сукні кольо-
ру стиглого сонця босоніж тан-
цює під дощем. Тільки тепер 
Лілі здалося, що замість дощо-
вих крапель, у незнайомки на 
обличчі були сльози...

Ліля вийшла заміж за Мат-
вія. Та щасливою не була. Без-
таланний художник підпра-
цьовував то тут, то там. Єдині 
«шанувальники» його «талан-
ту» -  товариші по пляшці та гри 
в доміно у дворі їхнього будин-
ку. Врешті, Лілі все це набридло 
й вона виставила Матвія з хати 
та зі свого життя. На прощання 
кинув:

- Я обманув, що ти мала би 
проблеми, якби й далі зустрі-
чалася зі Станіславом. Система 
змінювалася, розвалювалася. 
Просто, ти нічого не втямила. Зі 
страху...

- Може, ти ще й доносив...
Матвій гримнув дверима. В 

її душі була випалена пустеля. 
Відчинила вікно. Збиралося на 
дощ...

«А пам’ятаєш оцей дощ? 
Цей дощ у капелюсі з клена. 
Той дощ, що танго з нами тан-
цював...», - прошепотіла крізь 
сльози слова з якогось вірша. 
Дістала зі сховку картину, ко-
лись подаровану Станіславом. 
Матвій терпіти її не міг. Тому й 
заховала. 

- Пробач мені, Станіславе. 
Сподіваюся, ти щасливий...

...Про те, що в місті вистав-
лятимуть роботи закордонних 
художників, прочитала в газеті. 
Щедрість місцевого мецената. 
Організовує виставку, бо йде в 
політику. Хоче людям сподоба-
тися. А ось і знайоме прізвище. 
Станіслав? Цікаво, приїде сам, 
чи лише привезуть його робо-
ти?

...Ліля вирішила піти на від-
криття експозиції. Йшла через 
парк. Картала себе, що взула 
туфлі на високих підборах. Ще й 
дощ почав накрапати. А якщо... 
Роззулася. В одній руці тримала 
сумочку, в іншій - туфлі. Її давно 
ніхто не запрошував до танцю. 
А сьогодні танцюватиме танго з 
дощем. Невміло, як тоді, зі Ста-
ніславом. Вона так і не навчила-
ся цього танцю. Дощ також...     

До виставкової зали зайшла 
вимокла. Стала біля дверей. Ме-
ценат представляв художників. 
Дехто не приїхав. А Станіслав 
був тут. Змінився. Змужнів. По-
сивів... Як довго вони не бачи-
лись...

Подякував за запрошення. 
Сказав, що приємно повернути-
ся до рідного міста: давно тут 
не був. Про свою творчість роз-
повів коротко. 

Посеред зали художники 
разом із меценатом давали 
інтерв’ю журналістам. Ліля кра-
єм вуха почула уривок Станісла-
вової відповіді:

- У мене є незавершена кар-
тина. Почав писати її давно. 
Цей спогад... він особливий для 
мене. Як і та дівчина, образ якої 
зупинився на півдорозі до моль-
берту. Вечір... Танго під дощем... 
Вона була в квітчастій ситцевій 
сукенці. А от її туфель пригада-
ти не можу. А це важливо...

- Я була в білих босоніжках, - 
прошепотіла...

Ольга ЧОРНА.         

СокровеннеТанго з дощем
nday.te.ua

СТАНІСЛАВОВА МАМА ВИЙШЛА ЗАМІЖ «НЕ ЗА ТОГО», ТОМУ БУЛА 
ВІДЛУЧЕНА ВІД СІМ’Ї. ІНЗІ, НА ВІДМІНУ ВІД СТАРШОГО БРАТА, 
НІЧОГО НЕ ДІСТАЛОСЯ У СПАДОК. ПЕТРО ДУЖЕ КОХАВ СВОЮ 

ДРУЖИНУ, І НА СВОЮ ЗАРПЛАТУ РЯДОВОГО ІНЖЕНЕРА НАМАГАВСЯ 
ПОТІШИТИ ЯКОЮСЬ ДРІБНИЧКОЮ. А ЩЕ ВІДЧУВАВ ПРОВИНУ ЗА ТЕ, 

ЩО ІНГА ЧЕРЕЗ ЇХНЄ КОХАННЯ ВПАЛА В НЕМИЛІСТЬ РОДИНИ. 

*   *   *   *   *
У чорну шаль сповила землю ніч,
Сховала зорі пітьма у темниці.
Досвітній час. Чекає день на клич,
Щоб ясністю на світ благословиться.
Пташиний спів ранкову стрів зорю, -
Зацвів крайнеба золотом червленим.
Туману крайка в травах у гаю
Ховає роси. Щось шепочуть клени.
А небо заясніло, зацвіло.
Світає. Обіймає землю світло.
Піднявся жайвір вправно на крило.
Лунає пісня. Ода сонцю й літу. 

*   *   *   *   *
Пахне літо п’янкою росою,
Скаче коником по чебрецях,
Луки йде роздягати з косою,
Щоби сіно збирати в стіжках.

Квітне маками поле зелене,
Ніжно хвилькою вітер пробіг.
Он у лісі шепочуться клени, 
-Терен цвіт їм кидає до ніг.

Будить ранок пташина родина,
А зозуля так щедро кує,
Що від щастя квітує калина,
Тішить радістю серце моє.

Марія ГУМЕНЮК.

*   *   *   *   *
І ромашки, і рута, і м’ята…
День недільний… Квітують жита.
Радість в душах – Зеленеє свято,
Світла Трійця Небесна Свята.

Хата вквітчана липою з цвітом,
Запашні пахнуть трави з лугів,
Чебреці, шавлія і любисток,
Лепеха з річкових берегів.

Навіть вітер зелено-квітково,
Поміж трав якось дивно бринить.
Кличуть дзвони до церкви святково,
Благодать Божа в душах в цю мить.

Хай наповняться нині по вінця
Добротою і світлом серця,
І душевне тепло хай іскриться!
Славим Духа, і Сина й Отця!

*   *   *   *   *
Не розчаруй нас літечко ясне,
Коли уже весна не догодила:
З дощами заспівала щось сумне,
На карантин всіх байдуже закрила.

Погримує весни останній день,
Струсивши попіл зі свічі каштана,
Сховавши вкотре сонечко руде
За обрій синьоокого туману.

Вже завтра тополиний ніжний пух
Підхопить вітерець в свої обійми,
Акацій білих неповторний дух
Весни прощання і сльозинку прийме.

Нас розхвилює аромат хмільний,
Каскадів неймовірна біла піна,
Акаціє-жасминовий настій
Такий тремкий, солодкий, солов’їний.

І ти, хоча б на хвильку, зупинись,
Розлий отой п’янкий солодкий трунок.
Коханий світ: кущі, дерева, вись, 
-Життя святий безцінний подарунок.

Галина ОНАЦЬКА.

Разом з мамою вони щовечора 
вкладали усю свою любов 
і фантазію, готуючи щось 

новеньке  для своїх чоловіків - тата і 
братика. Юля ніде не почувалася так 
добре, як удома. Тут вона знаходила 
справжню підтримку і розуміння.

У школі Юля не мала друзів, крім Тараса, 
який був старшим від неї на один рік. Під час 
чергової перерви вони сиділи на підвіконнику 
в коридорі, розмовляючи про все на світі.

Якось після останнього уроку заплакана 
Юля вибігла з класу. Тарас ледь наздогнав її 
біля шкільних воріт.

- Що з тобою? Чому ти плачеш? - збентеже-
но запитав він.

 - Мої однокласниці насміхаються з мене, 
говорять про нас різні неприємні речі, - крізь 
сльози уривчасто вимовляла дівчина.

- Яка ти ще наївненька. Не плач, я ж не раз 
тобі казав, що вони тобі заздрять, бо ти - краща 
за них. Не звертай уваги.

Але Юля з того дня щораз рідше виходила в 
коридор і практично перестала спілкуватись з Та-
расом. Коли вони раніше насміхалися з неї, якось 
з цим мирилася. А тепер, коли глузували з неї і її 
найкращого друга, їй було дуже боляче, і цим хоті-
ла захистити їхні стосунки.

Була б сміливішою і впевненішою у собі, од-
разу дала б їм відкоша. Ненавиділа себе за це, бо 
втрачала такого хорошого друга.

Тарас завжди розумів її з півслова. А тепер… 
Рідним нічого не розповідала. Навіщо обтяжува-
ти і без того заклопотаних батьків своїми пробле-
мами.

Розраду знаходила в танцях, музиці і співі, 
якими відтоді займалася ще старанніше.

…Через два тижні Тарасові вручать атестат 
і він назавжди залишить стіни рідної школи. 
Саме тоді її день народження. Різні думки рої-
лися в Юлиній голові. За цим заняттям і застала 
дочку мама ввечері, повернувшись з роботи.

- Доню, чим ти засмучена? - ще з порога за-
питала.

- Нічим. Пусте, - відмахнулась та.
- Спробую здогадатись. Тобі  подобається 

той хлопець, з яким ви танцювали на новоріч-
ному шкільному святі.

- Як ти здогадалась? Ми з ним хороші друзі. 
Були… Але тепер це уже не має  значення, - з су-
мом у голосі сказала дівчина.

- Здогадатись було неважко. Крім того, я не 
раз бачила, як він проводжав тебе після уроків.

Юля розповіла мамі про недавні події.
- Усе обов’язково владнається, - запевнила 

мама.
Розмова з мамою додала дівчині впевненос-

ті. І вже за якусь мить обоє захоплено готували 
вечерю для тата, який от-от мав повернутися 
з роботи, і братика, який ганяв велосипедом у 
дворі з хлопцями.

Тієї ночі дівчина ні на мить не стулила 
очей. І правду каже мама, що одного хорошого, 
справжнього друга не варто міняти на безглузді 
насмішки заздрісних однолітків. Вони повинні 
обов’язково помиритися в день її народження, 
який збігається з його випускним балом. 

 Два тижні злетіли, як дві години. Святково 
прибраним шкільним коридором ідуть красиві 
випускники.

Ще звечора усю, до найменших подробиць, 
зустріч із Тарасом спланувала Юля: вона чекати-
ме його в коридорі, яким він проходитиме після 
урочистого вручення атестатів, і подарує йому 
торт із акуратно викладеними на ньому солод-
кими ліліями, приготований власноруч. Хлопець 
полюбляє солодощі…

Але це було вчора. Її мрії і думки були смі-
ливішими за вчинки. І коли після церемонії на-
городження до випускників підходили вітати їх 
рідні, друзі та знайомі, Юля стояла на місці, мов 
вкопана. Ноги чомусь не слухались. Що з нею, і 
сама не знала.

- Не мене чекаєш? – здалеку помітив дівчину 
Тарас.

- Угу,  - силкуючись, видала безглуздий звук.
- З днем народження, принцесо! - простяг бу-

кет розкішних ніжно рожевих лілій.
- Ти пам’ятаєш? – схвильовано запитала Юля. 

- А це - тобі.
Тарас поквапився розгорнути пакунок. На 

нього теж чекали лілії, тільки солодкі. Про кращі 
подарунки один від одного годі було й мріяти. 
Лілії - улюблені квіти обох.

Якусь мить вони стояли, мов зачаровані, не 
приховуючи задоволення від подарунків. Так 
тривало, поки Тарасів однокласник Назар не по-
плескав дружньо його по плечу, нагадавши, що 
вже пора іти в кафе на святкування.

- Дякую, Юлечко, за подарунок. Тримай, - 
простягнув дівчині клаптик паперу і побіг на-
здоганяти однокласників.

Розгорнувши листок, Юля прочитала: «О 

дев’ятій вечора виходь біля свого під’їзду. Тарас».
Цю записку Тарас приготував заздалегідь. 

Він не знав, що побачить дівчину у школі. Тож 
хотів передати її через свого молодшого брата.

… До дев’ятої залишалось трішки більше 
двох годин. Ніяка робота Юлю не бралася – все 
падало з рук.

- Доню, я сама приготую святкову вечерю, 
а ти іди помалу вдягайся, - з усмішкою мовила 
мама, яка і без слів зрозуміла, що ввечері до Юлі 
прийде Тарас.

Зніяковівши через сьогоднішню незграб-
ність на кухні, Юля поспішила до своєї кімнати. 
Чим ближче стрілка годинника наближалась 
до цифри дев’ять, тим швидше і неспокійніше 
билося її серце.

За дівочою солідарністю Юля не прийшла у 
зазначений час, спізнившись на хвилину-другу.

- Ходімо, я тобі щось покажу, - сказав Тарас, 
як тільки-но відкрилися двері її під’їзду.

Йшли вони близько півгодини, поки по-
трапили на місце  призначення. За п’ятнадцять 
років, які Юля тут прожила і знала, здавалося б, 
кожен куточок, зрозуміла, що нічого подібного 
у житті не бачила. З пагорба, на який вони ви-
йшли, було видно місто, як на долоні. Від такої 
краси у неї аж дух захоплювало.

- А тепер, - не перестаючи дивувати сюрпри-
зами, далі мовив Тарас, - давай спробуємо торт, 
який ти мені подарувала. Я і чай у термосі з со-
бою прихопив.

Такого дня народження у Юлі ще не було. З 
Тарасом їй було легко й просто. І вранішні хви-
лювання стосовно продовження їхньої дружби 
вмить розвіялись. Хоч вона вже і не була впев-
неною, що вони - лише друзі. Бо почуття друж-
би і приязні, яке було між ними раніше, непо-
мітно переростало у щось значно масштабніше.

- Ми уже зачекалися вас, стіл давно накри-
ли, - у мобільному телефоні роздався веселий 
голос Юлиної мами.

- Уже йдемо, - квапливо відповіла донька.
… За святковим столом зібралися найрідні-

ші для Юлі люди:  батьки, братик і Тарас. Багато 
спільних тем для розмови було у них.

Того дня Юля подорослішала на один рік. 
Байдуже, що у неї немає подруг серед одноклас-
ниць. Вони заздрісні, тому й пліткують. Голо-
вне, що у неї є вони - ті, що зараз сидять поряд 
з нею і весело про щось гомонять. Вони не об-
мануть, не образять, не зрадять…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Життєві сюжети

З однолітками їй завжди було важко знайти спільну мову. Дівчата-
однокласниці заздрісно позирали на Юлю, хоч вона ніколи не хизувалася ані 
обновками, ані своїми здібностями. А талантів їй і справді не бракувало. Попри те, що 
на відмінно навчалася в школі, відвідувала вокальний та танцювальний гуртки, чудово 
грала на кількох музичних інструментах, дівчина мала ще й неабиякий хист до кулінарії.

Солодкі  лілії Етюд

Завжди захоплювалась 
садом. Цвіли за вікном яблу-
ні, вишні... Одчиняла вікно і 
кімната світліла омитим гро-
зою повітрям, медовим кві-
том, сніжинками перших пе-
люсток. Така була молодість 
саду, тріумф його краси, свят-
кова пора його життя. Потім 
він плодоносив, гудів бджо-
лами, пригощав вишнями. 
Завжди мене тішив. Люди са-
дять сади для спокою серця, 
для замилування, затишку, 
відпочинку від щоденних ба-
талей. Сміявся дзвіночками, 
давав прихисток метеликам, 
заливався пшашиним співом. 

А восени вгинався яблу-
ками до землі, золотів ко-
льором воску, покривався 
туманами. Тоді засинав під 
покривалами снігопадів, 
лиш жовтобокі синички на-
гадували про життя. Відпо-
чивав, позіхав, вдихав ясе-
новий дим з комина, який 
навіював сни про літо. 

Сад… Місце, яким тішить-
ся людина за життя, яке ли-
шає після себе як слід, як по-
дарунок нащадкам. 

Таким був сад мого ди-
тинства - вишнево-яблуне-
вий з запахом м'яти, меду, 
свіжо-скошених трав... Люби-
ла годинами притулитись до 
яблуні-ранети, взяти її тепла, 
відчути її  могутність, послу-
хати її легенду. Ще багато 
бачила різних садів і дерев, 
багато вікон і шикарного 
гілля, та лиш сад дитинства 
напував мене силою, давав 
любов, причащав небом… 

Неля ДРИБОТІЙ.

САД МОГО 
ДИТИНСТВА

Діти літечку 
радіють,
Сонце всіх 
маляток гріє,
Щоб росли вони здорові,
Наші «проліски» чудові!
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АРЕНА

Спортnday.te.ua

Призупинені через 
пандемію COVID-19 
розіграші Ліги чемпіонів 

і Ліги Європи сезону 2019/2020 
планують дограти. УЄФА 
схиляється до проведення 
вирішальних матчів Ліги 
чемпіонів у Лісабоні. Про намір 
провести "Фінал вісьмох" Ліги 
чемпіонів заявляли Франкфурт, 
Лісабон та Москва. Варіант з 
Росією УЄФА одразу відхилив 
через високу захворюваність у 
країні на COVID-19.

Наразі фаворитом у боротьбі за 
фінал головного єврокубка є Порту-
галія. Причиною цього є те, що Лізі 
чемпіонів більше не залишилося пор-

тугальських клубів, а проведення тур-
ніру у Франкфурті розглядатиметь-
ся, як надання переваги німецьким 
командам у чвертьфіналі. Столиця 
Португалії відповідає вимогам УЄФА 
через кількість необхідних стадіонів. 
Також у країні стабільна епідеміоло-
гічна ситуація.

Фінал Ліги чемпіонів попередньо 
заплановано на 31 серпня. Раніше ви-
рішальний матч Ліги чемпіонів-2020 
мав відбутися у Стамбулі. Остаточне 
рішення щодо місця та формату за-
вершення ЛЧ УЄФА має ухвалити 17 
червня.

Вирішальні матчі Ліги Європи, де 
все ще виступає "Шахтар", може при-
йняти Німеччина, однак це також ви-

рішать аж 17 червня.
Одним з варіантів догравання єв-

рокубків є формат так званого "фі-
налу вісьмох". Всі стадії, починаючи 
з 1/4 фіналу, пройдуть в один матч з 
перервою між іграми в 7-10 днів.

Клубам будуть надані готель, тре-
нувальні поля та інші необхідні умо-
ви. Подібна система дозволить уник-
нути зайвих перельотів.

Де відбудуться матчі 1/8 фіналу – 
не повідомляється. Нагадаємо, що у 
Лізі Європи були зіграні тільки перші 
матчі стадії 1/8 фіналу. Поєдинки "Се-
вілья" – "Рома" та "Інтер" – "Хетафе" 
були перенесені. Український "Шах-
тар" у першій грі переміг німецький 
"Вольфсбург" з рахунком 2:1.

Андрій Шевченко 
залишається у збірній

Виконавчий комі-
тет Української асоці-
ації футболу на своєму 
черговому засіданні у 
Львові прийняв рішен-
ня стосовно продов-
ження контракту з 
головним тренером 
збірної України Андрі-
єм Шевченком і його 
асистентами до 31 
грудня 2022 року.

"Хочу подякувати за підтримку. Мені дуже приєм-
но, що виконком УАФ дав можливість мені та членам 
мого штабу ще на два з половиною роки продовжува-
ти роботу в національній збірній України. Домовле-
ність досягнута, найближчим часом ми вирішимо всі 
юридичні моменти", - прокоментував сам Шевченко 
таке рішення. 

Контракт Шевченка зі збірною України діяв до 
липня 2020 року, коли повинен був закінчитися Євро-
2020 з футболу. Як відомо, чемпіонат Європи 2020 
року було перенесено УЄФА через епідемію коронаві-
русу на 2021 рік.

Український боксер Василь 
Ломаченко може провести бій 
проти американця Теофімо Ло-
песа за титул абсолютного чем-
піона світу у вересні в Лас-Ве-
гасі на новій арені за $1,8 млрд. 
Про це заявив промоутер обох 
боксерів Боб Арум. Ломаченко во-
лодіє титулами WBC (Всесвітньої 
боксерської ради), WBA (Всесвіт-
ньої боксерської асоціації) та WBO 
(Всесвітньої боксерської органі-
зації). Він готується до поєдинку 
за звання абсолютного чемпіона 
світу проти американця Теофімо 
Лопеса, який утримує пояс IBF 
(Міжнародної боксерської феде-
рації). Раніше планувалося, що 
боксери зустрінуться 30 травня, 
однак поєдинок було перенесено 
на невизначений термін.

Нападник туринського 
"Ювентуса" Кріштіану Роналду 
став першим в історії футбо-
лістом-мільярдером. 35-річний 
португалець став лише третім 
спортсменом, який заробив $1 
млрд. за кар'єру. Раніше подіб-

ної суми досягали легендарний 
гольфіст Тайгер Вудс і культовий 
боксер Флойд Мейвезер. Роналду 
за свою 17-річну кар'єру заробив 
$650 млн. як заробітну плату від 
футбольних клубів. Решту коштів 
він отримав від різноманітних 
спонсорських контрактів. Мину-
лого року Роналду заробив 105 
млн. євро. У поточному сезоні 
35-річний форвард провів 32 мат-
чі, забив 25 голів і віддав 9 асистів.

У київському "Динамо" роз-
глядають дві кандидатури на 
посаду нового головного тре-
нера - Сергія Реброва та Юрія 
Сьоміна. Керівництво київсько-
го клубу не бентежить, що Юрій 
Сьомін може очолити команду 
вже втретє. Водночас у "Динамо" 
позитивно ставляться до варіан-
ту з призначенням Сергія Ребро-
ва, який вже також мав досвід 
роботи в столичній команді. За-
раз українець тренує угорський 
"Ференцварош". "Динамо" поки 
не обговорювало з фахівцями 
конкретні пропозиції.

Завершився 25-й 
тур Української 
Прем'єр-ліги. Усі 

матчі проходили без 
вболівальників, а 
поєдинок  "Ворскла" - 
"Карпати" було скасовано 
- у львівському клубі 
введено карантин через 
спалах COVID-19.

 Українські гранди "Шах-
тар" і "Динамо" здобули пере-
моги. Гірники розібралися з 
"Десною", а "Динамо" розгро-
мило "Олександрію". Тим ча-
сом "Зоря" також набрала три 
очки та продовжує боротьбу з 
киянами за друге місце в тур-

нірній таблиці. Результати 
матчів:

"Ворскла" - "Карпати" – 
скасовано;

"Шахтар" - "Десна" - 3:2; 
"Зоря" - "Колос" - 1:0;

"Олімпік" - "Маріуполь" - 2:2;
"Динамо" - "Олександрія" - 5:1;

"Львів" - "Дніпро-1" - 1:2.
 Українська Прем’єр-Ліга, 

опитавши фахівців, які вхо-
дять до нашої експертної 
ради, визначила найяскравішо-
го футболіста з усіх, які взяли 
участь у матчах 25-го туру 
Favbet Ліги. За підсумком голо-
сування перемогу здобув захис-
ник «Динамо» Віталій Мико-
ленко. 

«Нива» напряму може 
підвищитися у класі

5 червня на столичному 
стадіоні "Оболонь-Арена" 
відбулося повторне 

засідання Ради ліг ПФЛ, щодо 
чемпіонату Першої ліги.

Клуби, що були присутні на Раді, 
проголосували за відміну попередньо-
го рішення, датованого 21 травня, 
та прийняли рішення дограти сезон 
19/20 згідно з Регламентом змагань. 
Також окремо проголосували за пере-
хід між Першою та Другою лігами у на-
ступному сезоні. Перші дві команди з 
Груп А та Б напряму підвищаться у кла-
сі, а команди, що посідають треті місця, 
зіграють перехідні матчі з клубами, що 
посядуть 15 та 16-те місця за підсумка-
ми сезону у Першій лізі.

Таким чином у наступному сезоні 
20/21 чемпіонат Першої ліги розши-
рять до 18-ти учасників. Зазначимо, 
що клуби Другої ліги не були запро-
шені на Раду ліг, оскільки рішення 
про зупинення поточного сезону об-
говоренню не підлягає. Всі крапки 
над "і" мав розставити Виконком УАФ, 
що відбувся 7 червня. Однак, у Льво-
ві він так і не зміг знайти компроміс 
щодо догравання Першої ліги. Відтак, 
у четвер, 11 червня, на НСК Олімпій-
ському відбудеться позачергова кон-
ференція ПФЛ. У ній візьме участь і 
керівництво УАФ.

Чи буде прийнято якесь рішення і 
яким буде формат зустрічі - невідомо.

Нагадаємо, що за підсумками літ-
ньо-осінньої частини сезону Другої 
ліги "Нива" посідає перше місце у Гру-
пі А та разом із житомирським "Поліс-
сям" може отримати путівки до Першої 
ліги. А рівненський "Верес" за це пра-
во боротиметься у плей-офф. У Групі 
Б лідирує "ВПК-Агро". Херсонський 
"Кристал" другий, а липоводолин-
ський "Альянс" – третій, повідомили у 
прес-службі тернопільського футболь-
ного клубу.

COVID-19 вплинув практично на всі сфе-
ри життєдіяльності українців. Зачепила 
ця біда і спортивну сферу. Зокрема, старт 
чемпіонату Тернопільської області з фут-
болу планувався ще на кінець квітня, однак 
його довелося відкласти на невизначений 
термін. І ось 3 червня на нараді представни-
ків команд вищої і першої ліг було прийнято 
рішення розпочати аматорські футбольні 
змагання на Тернопільщині 14 червня.

Орієнтовно в чемпіонаті області змагати-
муться понад два десятки команд, розділених 
на дві ліги – вищу і першу.

Отож, на сьогодні відомо, що у вищій лізі 
чемпіонату Тернопільської області 2020 року 

підтвердили участь такі команди: “Агрон” (В. 
Гаї), “Збруч-Агробізнес” (Підволочиськ), “Вся 
Україна – Колос” (Бучач), “Зоря” (Хоростків), 
«Медобори” (Зелене), “Поділля” (Васильківці), 
ФК “Козова”, «Дністер» (Заліщики), ФК «Агро-
нива-ТНПУ» (Тернопіль).

До речі, «Агронива-ТНПУ» – це симбіоз за-
водської «Агрониви», котра у 2019 році стала 
бронзовим призером вищої ліги чемпіонату 
Тернопільської області, та ФК «Тернопіль-Пе-
дуніверситет» – минулорічного студентського 
чемпіона України і віце-чемпіона Європи.  

Ще два колективи – бережанські “Хатки”, ФК 
“Плотича” (Білецька ОТГ) рішення щодо своє 
участі у вищій лізі мають прийняти у найближ-
чі день-два.

Першу лігу мають сформувати: “Колос” 
(Зборів), ФК “Трибухівці”, “Арсенал” (Білокри-
ниця), “Нива” (Підгайці), “Віго-Острів” (Тер-
нопільський р-н), ФК “Нараїв” (Бережанський 
р-н), “Рідна Борщівщина” (Борщів), “Вікнини” 
(Вікно, Гусятинський р-н), “Кристал” (Чортків), 
ФК “Мельниця” (Мельниця-Подільська), “Нива” 
(Городниця, Гусятинський р-н), ФК “Плотича” 
(Білецька ОТГ), «Хатки» (Бережани). Змагання 
проходитимуть у традиційні два кола.

Варто сказати, що чемпіонат області з 
футболу 2020 року відбуватиметься згідно з 
медичним протоколом та з дотриманням про-
тиепідемічних заходів.

Тернопільський футбол 
повертається на стадіони

«ДИНАМО» реабілітувалося

Єврокубки розіграють у новому форматі
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У палаці постійно 
вирувало життя

Власники маєтку, які володіли ним 
в різні епохи, були представниками ви-
щих суспільних класів. Вони слідкували 
за розвитком наукової думки, мистець-
ких і культурно-естетичних поглядів 
свідомих європейців, втілюючи їх тут, в  
родовому містечку. Палацова бібліоте-
ка, яку по праву можна назвати однією 
з найбільших приватних книгозбірень 
Європи, регулярно оновлювалася і по-
повнювалась рідкісними тогочасними 
виданнями. Живописні збірки збагачу-
вались новими мистецькими шедевра-
ми і вражали красою та витонченістю. 
Змінювались інтер’єри, відповідно до 
вимог епохи та естетичних смаків влас-
ників маєтку. Палац регулярно при-
ймав впливових і відомих гостей і став 
культурним осередком нашого краю.

Сьогодні Вишнівецький палацо-
во-парковий комплекс є частиною 
Національного заповідника «Замки 
Тернопілля». Дякуючи роботі його пра-
цівників, палац потроху повертає свою 
колишню славу. Тут проходять вистав-
ки, відбуваються  круглі столи та кон-
ференції, де обговорюють актуальні 
питання сучасного музеєзнавства, 
культури та мистецтва. 

Рештки плитки 
склались у 

незвичайний орнамент 
Нова виставка «Кахлі ХVІІІ – 

ХІХ ст. в інтер’єрах  Вишневець-
кого палацу» -  з фондів запо-

відника.  Коли    відновлювали 
Дзеркальну залу, що передбачало впо-
рядкування нижніх садів, натрапили 
на втрачену кераміку. Зокрема, були 
знайдені фрагменти кахельних грубок, 
камінів і декоративних карнизів, обли-
цювання стін і підлоги з різних залів 
Вишнівецького палацу. Деякі з них з 
великою вірогідністю можна віднести 
до  періоду Мнішків  (ХІХ ст.), проте, 
більшість кахлів належать до пізніших 
часів, коли власником резиденції був 
Павло Демидов (початок ХХ ст.).

На виставці представлено близь-
ко десяти видів керамічної плитки з 
печей і камінів. Вони відрізняються  
різною текстурою, якістю матеріалу, 
технологією виробництва. Є фрагмен-
ти досить крихкі та в сколах, але тра-
пляються й майже ідеально збережені. 
Відразу привертають увагу фрагменти 
з багатою декоративною орнаменти-
кою, півкруглі, вигнуті, що, ймовірно, 
прикрашали колись основні парадні 
зали палацу. Вражають фрагменти 
кахлів, виготовлених в зелених тонах.

Увагу дослідників привернула лич-
кувальна плитка зі стін і підлоги: біла 
восьмикутної форми, а блакитна - у 

вигляді квадратів. Якщо її викласти в 
потрібному порядку, виходить цікавий 
орнамент. Частина плитки цього типу 
використовувалась для личкування 
стін. Інша частина - вже більшого роз-
міру з аналогічним орнаментом -  вкри-
вала підлогу. Ймовірно, цією плиткою 
були оформлені інтер'єри ванної кім-
нати періоду Павла Демидова. 

Сантехніка ціною 
в 40 корів

До речі, були знайдені і фрагмен-
ти клозетів та інших типів сантехніки 
того часу. Сантехнічний фаянс з 1901 
року випускали у Полонному (Хмель-
ницька область), оскільки цей завод 
Зусмана розташовувався поблизу за-
лізниці. За згадками сучасників, роз-
мір величезних виробів, їх вага і вар-
тісність не дозволяли транспортувати 
цінний вантаж гужом. Тут виготовля-
лися клозети, умивальні чаші та столи, 
ванни, полібани – неглибокі широкі 
ванни на високих ніжках. Крім коштов-
них фаянсових гігієнічних виробів для 
садиб найбагатших людей, наприкінці 
ХІХ ст. входять у вжиток сантехкераміч-
ні труби (випускали до десятка підпри-
ємств України), фрагменти яких також 
знайдені на території Вишневецької 
резиденції. На початку ХХ століття по-
чинають виготовляти і фаянсові уми-
вальні столи для лікарських кабінетів, 
лабораторій, кухонні і буфетні мийки, 
що монтувалися у меблі. Вартість такої 
одиниці товару становила від 95 до 125 
карбованців на 1913 рік (для порівнян-
ня, корова вартувала 3 карбованці).

Кераміку везли
 з найкращих 

майстерень Європи 
Досить цікавим є те, що на бага-

тьох кахлях виявлено клейма, що дає 
можливість дослідити джерела надхо-
дження керамічної плитки не лише для 
Вишнівецького палацу, але можливо й 
для інших магнатських резиденцій на-
шого краю.

На білих глазурованих фрагментах 
кахлів є напис «Velten Berlin», що гово-
рить нам про те, що дана плитка була 
завезена з Німеччини. Завод, що виго-
товляє плитку з такими клеймами іс-
нував ще з початку ХVІІІ століття, пра-
цює він і зараз.

Ще одне із клейм говорить про по-
ходження плитки з Білорусії. На зво-
ротній стороні прочитується напис 
«ЗАВОДЪ  И.Я. АВЕРБУХА ВЪ МИН-
СКЕМЬ». Завод працював ще з ХІХ ст. 
Тут виготовляли керамічні вироби 
для личкування камінів, печей та гру-
бок. Продукція відрізнялася настіль-
ки високою якістю, що в 1909 році 
на Всесвітній виставці в Римі вироби 
Авербуха нагородили золотою медал-
лю. 

Знайдено кілька фрагментів  ма-
нуфактурного виробництва. У період 
ХІХ століття існували майстерні в Оли-
ці, Кам'янці-Подільському, Глинську, 
Львові, Бережанах. Можливо, у котрій-
сь із них виготовляли плитку для Виш-
нівецького палацу.

Знайдені кахлі становлять цінне 
культурне надбання. Дякуючи ним, ми 
можемо не лише скласти уявлення про 
те, як виглядали палацові інтер'єри, 
але й наочно зобразити, можливо, й 
відтворити їх. Дізнатися більше й поба-
чити раритети «вживу» можна у Виш-
нівецькому палаці. До містечка можна 
добратися власним авто або ж рейсови-
ми автобусами. 

Ïодороæуємо Тернопіллям

«Êоли відновлювали Дзеркальну залу, 
НАТÐАÏИËИ НА ÂТÐА×ÅНÓ ÊÅÐАМ²ÊÓ»

Ó Âèøí³âåöüêîìó ïàëàö³ 
äåìîíñòðóþòü âðÿòîâàí³ 

ñêàðáè ìèíóëîãî
Палац князів Корибутів-Вишневецьких є одним з кращих 
зразків європейської культури на теренах Волині. Розта-
шований він у мальовничому Вишнівці за 47 кілометрів від 
Тернополя. Навіть зараз, в умовах карантину, палац готовий 
приймати відвідувачів. 
Цими днями для гостей відкрили виставку раритетних кахлів. 
«Наш ДЕНЬ» дізнавався про історію їх несподіва-
ного віднайдення. А також - про цікаві особли-
вості сантехніки минулого. 
Віртуальну мандрівку для читачів провела 
екскурсовод Національного заповідника «Замки 
Тернопілля» Валентина БРЕГА. 
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UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 01.25, 03.30, 05.20 Но-
вини.

09.30 Т/с “Полдарк”.
11.25 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 

студiя. Марафон.
15.10, 21.25, 23.55, 01.45, 03.50, 05.40 

UA:Спорт.
15.20, 05.50 Погода.
15.25 “Грандiознi проекти: вулиця”.
16.30 Д/с “Дикi тварини”.
17.30, 18.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.35 “Зворотнiй вiдлiк”.
00.00, 04.00 Бюджетники.
04.25 Енеїда.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 03.50 “Лю-

бий, ми переїжджаємо”.
13.45 “Одруження наослiп 4”.
15.35 “Свiт навиворiт 10”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.45 “Грошi”.
00.00 “Дубiнiзми”.
00.20 Х/ф “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
02.10 Х/ф “Три горiшки для Попелюшки”.

Iíòер
03.15, 03.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.25, 04.40 М/с “Пригоди капiтана Врун-

геля”.
04.55, 05.00 “Телемагазин”.
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кож-

ного”.
11.10, 12.25 Х/ф “Ательє Фонтану - се-

стри моди”.
15.55 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Кiнцi 

у воду”.
23.45 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
00.50 Т/с “Таїсiя”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с “Вiддiл 44”.

05.50 Громадянська оборона.
06.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 13.25 Т/с “Поганий хороший коп”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.20 Х/ф “Сiкарiо”.
16.30 Х/ф “Сiкарiо 2: Проти всiх”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.05, 21.20 Х/ф “Вулкан”.
22.35 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Випробування вогнем”.
02.05 Х/ф “Смертельний список”.

ÑТБ
05.25 Т/с “Слiпа”.
09.55, 14.50 Т/с “Пiзнє каяття”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 СуперМама.
19.10 Один за всiх.
20.15, 22.40 Т/с “Та, що бачить завтра”.
23.00 Т/с “Анна-детектив”.
00.55 Х/ф “Хто б казав”.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
10.20 Improv Live Show.
12.10 Х/ф “Синя безодня”.
14.00 Х/ф “Синя безодня 2”.
15.30 Х/ф “Я номер чотири”.
17.20 Х/ф “Телепорт”.
19.00 Таємний агент.
20.20 Х/ф “Шпигун по сусiдству”.
22.00 Х/ф “Завжди кажи “так”.
23.55 Х/ф “Божевiльний Будапешт”.
01.55 Служба розшуку дiтей.
02.00 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.45, 02.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с “Бойовий вiдлiк”.
08.15, 13.10 Т/с “Монро”.
09.30 Онлайн-брифiнг МОЗ щодо ситуацiї 

з коронавiрусом в Українi.
09.35 Д/с “Життя через об`єктив”.
10.05, 14.10 Т/с “Кримiнальна Австралiя”.
11.10 Д/с “Бойовi кораблi”.
12 .10 Час .  П iдсумки тижня з А. 

Мiрошниченко.
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10, 19.15 Т/с “Селище янголiв”.
17.00 Т/с “Дiрк Джентлi”.
18.10, 22.00 Т/с “На останньому подиху”.
20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
23.00, 00.00 Т/с “Любов/ненависть”.
03.15 Дзеркало iсторiї.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30 Мiсiя: краса.
10.30, 04.45 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Iнша”, 10 i 11 с.
23.30 Т/с “Iнша”, 12 с.
00.20 Т/с “Шукаю тебе”, 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с “Шукаю тебе”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Землячки”.
09.15 М/ф “Мухнемо на Мiсяць”.
10.50 Х/ф “Принц i я 3: Медовий мiсяць”.
12.25 Х/ф “Майже молодята”.
14.00, 21.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
14.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
19.10 “Орел i решка. Перезавантаження”.
22.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.50 Х/ф “Вкради мою дружину”.
01.30 Х/ф “Далеко по сусiдству”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00 М/ф “Таємниця третьої планети”.
07.05 М/ф “Ну, постривай!”
07.55, 16.50, 20.50, 02.35 “Випадковий 

свiдок”.
09.05 Х/ф “Одиночне плавання”.
10.55 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд погонi”.
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.05 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.20 “Таємницi кримiнального свiту”.
15.20 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
22.30 Т/с “Досьє “Майорка”.
00.25 “Склад злочину”.
01.15, 03.25 “Речовий доказ”.
04.05 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с “Рання пташка”.
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 00.30 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 2.
13.30, 22.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного разу 

пiд Полтавою.
14.30 Танька i Володька.
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с “Найкращий” тиждень мого 

життя”.
23.00 ЛавЛавCar 2.
01.20 Теорiя зради.
02.20 Щоденники Темного.
03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпачин-

ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.45 “Ре-
портер”. Новини.

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з В. Фро-
ловою i О. Близнюком.

13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 
М. Стецюк.

14.10, 15.10, 16.15 “По факту” з А. Сай-
чуком, Л. Мамедовою i В. Попович.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.15, 01.30 Правда життя.
09.25, 00.20 Речовий доказ.
10.35, 20.50 Освенцiм.
11.30, 17.55 Суперчуття.
12.00 Свiт дикої природи.
13.30 Мiстична Україна.
14.20, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
15.15, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 НЛО з минулого.
16.55 Погляд зсередини.
18.55 Iлюзiї сучасностi.
22.35 Земля: сили природи.
02.25 Україна: забута iсторiя.
04.40 Академiк Корольов.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Мiський романс”.
07.10, 09.00, 02.30 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 03.00 “Зорянi долi”.
10.40 “Моя правда”.
11.30 Х/ф “Марко Поло”.
15.00 Х/ф “Потяг поза розкладом”.
16.25 Т/с “Секретний фарватер”.
19.00, 01.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
20.40 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.25 Х/ф “Улюблений зять”.
01.05 “Академiя смiху”.
03.10 Кiноляпи.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Т/с “Опер за викликом 2”.
07.55, 19.15 Т/с “Опер за викликом 3”.
09.45 “Помста природи”.
10.05 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Ультиматум Борна”.
15.55 Х/ф “Спадок Борна”.
20.15 Т/с “Ментiвськi вiйни. Київ 2”.
22.00 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
23.40 Х/ф “Хижак”.
01.40 Т/с “CSI: Мiсце злочину 11”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.00, 00.00 Мамареготала. Най-

краще.
07.00, 05.00 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
11.20 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.10 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
16.00 Т/с “СуперКопи”.
19.00 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
03.15 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.30, 09.00 Автоперегони. Геймiнг. Ле-Ман.
02.30 Снукер. Лiга чемпiонiв. Завершаль-

ний раунд.
04.00, 12.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лон-

дон. День 1. Хiггiнс - Дей.
05.00, 13.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. 

Лондон. День 2. О`Саллiван - Стю-
арт Бiнем.

06.00, 23.00 Автоперегони. Геймiнг. WTCR.
07.00 Автоперегони. “24 години Ле-Мана 

- 2019”.
09.30 Тенiс. Australian Open - 2020. Чоловiки. 

1/4 фiналу. Звєрєв - Ваврiнка.
11.00 Футбол. Solidarity Challenge.
15.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2017”. 

Етап 2.
15.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2017”. 

Етап 6.
16.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2017”. 

Етап 7.
16.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2017”. 

Етап 10.
17.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2017”. 

Етап 11.
17.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2017”. 

Етап 20.
18.45 Велоспорт. “Вуельта - 2017”. Етап 6.
20.00 Тенiс. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 20.50 Yellow.
06.10 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат України.
08.00 Реал - Ейбар. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 19.15 “Великий футбол”.
11.40 Колос - Шахтар. Чемпiонат України.
13.25, 16.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.55 Динамо (К) - Брага. 1/4 фiналу 

(2010/11). Лiга Європи УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00, 03.00 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд 

туру.
17.25 Александрiя - Десна. Чемпiонат 

України.
21.00 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат 

Iталiї.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.55 Live. Бетiс - Гранада. Чемпiонат Iспанiї.
00.55 Топ-матч.
01.10 Марiуполь - Ворскла. Чемпiонат 

України.
03.55 Фортуна - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20 Но-
вини.

09.30 Т/с “Полдарк”.
11.25 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 

студiя. Марафон.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Погода.
15.25 “Грандiознi проекти: вулиця”.
16.30 Д/с “Дикi тварини”.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.40 #ВУкраїнi.
22.15 Святi та грiшнi.
00.00 Перша шпальта.
04.00 Спiльно.
04.25 UA:Фольк. Спогади.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 04.40 “Лю-

бий, ми переїжджаємо”.
13.45 “Одруження наослiп 4”.
15.30 “Свiт навиворiт 10”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.45, 02.35 Х/ф “Сестри”.
01.00 Х/ф “Сек`юрiтi”.

Iíòер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.25 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
13.50, 14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Вiдлуння 

вiйни”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Кiнцi 

у воду”.
23.45 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
00.50 Т/с “Таїсiя”, 2 с.
03.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.35 М/с “Пригоди капiтана Врунгеля”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Х/ф “Перехресний вогонь”.
12.00, 13.20 Х/ф “Хлопчики-нальотники”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.25 Х/ф “Електра”.
16.50 Х/ф “Шибайголова”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Розтин покаже”.
23.25 Х/ф “Другий у командi”.
00.55 Х/ф “Убий їх всiх”.
02.35 Т/с “Поганий хороший коп”.

ÑТБ
04.45, 20.15, 22.40 Т/с “Та, що бачить за-

втра”.
07.00 Все буде добре!
08.45 МастерШеф. Кулiнарний випускний.
11.35, 12.30, 14.50, 15.35 Т/с “Коли ми 

вдома”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 СуперМама.
19.10 Один за всiх.
23.00 Т/с “Анна-детектив”.
00.55 Х/ф “Ну, хто б казав 2”.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20, 01.30 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
12.00 Х/ф “Щелепи”.
13.20, 19.00 Аферисти в мережах.
21.00 Х/ф “Сталеве серце”.
23.00 Х/ф “Бiлий слон”.
00.40 Т/с “Загубленi”.
02.20 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Гончаренко рулить.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.45, 02.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с “Бойовий вiдлiк”.
08.15, 13.10 Т/с “Монро”.
09.30 Онлайн-брифiнг МОЗ щодо ситуацiї з 

коронавiрусом в Українi.
09.35 Д/с “Життя через об`єктив”.
10.05, 14.10 Т/с “Кримiнальна Австралiя”.
11.10 Д/с “Бойовi кораблi”.
12.30 Є сенс.
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10, 19.15 Т/с “Селище янголiв”.
17.00 Т/с “Дiрк Джентлi”.
18.10, 22.00 Т/с “На останньому подиху”.
20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
23.00, 00.00 Т/с “Любов/ненависть”.
03.15 Дзеркало iсторiї.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 04.15 

Сьогоднi.

09.30 Мiсiя: краса.
10.30, 04.35 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Iнша”, 13 i 14 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “Пробач”, 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с “Пробач”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.30 “Дай лапу”.
08.40 “Землячки”.
09.45 Х/ф “Майже молодята”.
11.20, 17.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00, 19.10 “Орел i решка. Перезаванта-

ження”.
14.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.45, 22.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
21.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
23.50 Х/ф “Все найкраще”.
01.35 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00 М/ф “Сiрий вовк & Червона Ша-

почка”.
07.00 М/ф “Як козаки на весiллi гуляли”.
07.55, 16.50, 20.50, 02.50 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Довга, довга справа...”
10.50, 22.30 Т/с “Досьє “Майорка”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
15.20 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Будьте здоровi”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.20 “Склад злочину”.
01.15, 03.25 “Речовий доказ”.
04.10 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с “Рання пташка”.
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 00.30 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 2.
13.30, 22.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного разу 

пiд Полтавою.
14.30 Танька i Володька.
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с “Найкращий” тиждень мого 

життя”.
23.00 ЛавЛавCar 2.
01.20 Теорiя зради.
02.20 Щоденники Темного.
03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпачин-

ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.45 “Ре-
портер”. Новини.

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон i 
П. Рольником.

11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з В. Фро-
ловою i О. Близнюком.

13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 
М. Стецюк.

14.10, 15.10, 16.15 “По факту” з А. Сай-
чуком, Л. Мамедовою i В. Попович.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.10, 01.30 Правда життя.
09.20, 00.20 Речовий доказ.
10.30, 16.55 Погляд зсередини.
11.30, 18.25 Свiт дикої природи.
13.30 Мiстична Україна.
14.20, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
15.15, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 НЛО з минулого.
17.25 Пiд iншим кутом.
17.55 Суперчуття.
18.55 Iлюзiї сучасностi.
20.50 Освенцiм.
22.35 Народженi мусонами.
02.25 Брама часу.

Enter-фіëьм
05.00 Х/ф “Чекаючи вантаж на рейдi Фуч-

жоу бiля Пагоди”.
05.05 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.35 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 03.05 “Зорянi долi”.
10.40 “Моя правда”.
11.30 Х/ф “Клара i Франциск”.
15.00 Х/ф “Екiпаж машини бойової”.
16.10 Т/с “Секретний фарватер”.
19.00, 01.45 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати Крiстi”.
22.45 Х/ф “Любов, любов, любов”.
01.25 “Академiя смiху”.
03.15 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “Ворота пiтьми”.
08.45 Х/ф “Катастрофа на авiалiнiї”.
10.25 “Помста природи”.
11.10, 17.15 “Загублений свiт”.
14.00 Х/ф “Бюро людяностi”.
15.45 Х/ф “211”.
19.15 Т/с “Опер за викликом 3”.
20.15 Т/с “Ментiвськi вiйни. Київ 2”.
22.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
23.45 Т/с “CSI: Мiсце злочину 11”.
02.05 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.00, 00.00 Мамареготала. Най-

краще.
07.00, 04.45 Оттак мастак!

07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
11.20 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.10 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
16.00 Т/с “СуперКопи”.
19.00 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
03.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. “24 години Ле-Мана 

- 2019”.
01.30 Автоперегони. Геймiнг. Ле-Ман.
02.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 

День 2. О`Саллiван - Стюарт Бiнем.
04.00 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 

День 2. Дiн - Лiсовськi.
06.00, 08.00, 08.30, 09.00, 23.30 Мотопе-

регони. FIM Endurance. “All Access”.
06.30 Мотоперегони. “24 години Ле-Мана 

- 2018”.
09.30 Тенiс. Огляд.
12.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 

День 3. Вiльямс - Робертсон.
13.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 

День 3. Хокiнс - Мерфi.
15.00 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя - 2018”. 

Етап 18.
16.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 9.
17.30 Велоспорт. Лондон - Суррей Кла-

сик - 2018.
18.00 Велоспорт. “Вуельта - 2017”. Етап 12.
18.55 Футбол. Чемпiонат Норвегiї. Оле-

сунн - Мольде.
21.00 Футбол. Чемпiонат Норвегiї. Русен-

борг - Крiстiансунн.
21.25 Футбол. Чемпiонат Норвегiї. Сарп-

сборг - Волеренга.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Леванте - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат 

Iталiї.
08.15 Баварiя - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 23.45 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
12.05, 00.55 Топ-матч.
12.10 “Великий футбол”.
13.45 “Суперматчi”. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.55 Брага - Динамо (К). 1/4 фiналу 

(2010/11). Лiга Європи УЄФА.
16.00 Мальорка - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
17.45 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
18.40 Колос - Шахтар. Чемпiонат України.
20.25 Live. Хетафе - Еспаньол. Чемпiонат 

Iспанiї.
22.55 Live. Барселона - Леганес. Чемпiонат 

Iспанiї.
01.10 Александрiя - Десна. Чемпiонат 

України.
03.00 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
03.55 Боруссiя (М) - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

15 червня

16 червня
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UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.15, 01.25, 03.30, 05.20 Новини.
09.30 Т/с “Полдарк”.
10.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
11.25 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 04.50 

Суспiльна студiя. Марафон.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Погода.
15.25 “Грандiознi проекти: вулиця”.
16.30 Д/с “Дикi тварини”.
17.30, 04.25 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.40 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Т/с “Максимiлiан та Марiя Бургунд-

ська”.
00.00 Спiльно.
04.00 Енеїда.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 05.20 

“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 04.50 “Любий, ми 

переїжджаємо”.
13.05, 14.30 “Одруження наослiп 3”.
15.50 “Свiт навиворiт 10”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.45, 02.35 Х/ф “Дiвчина без комплексiв”.
01.05 Х/ф “З iншого боку лiжка”.

Iíòер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.25 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
13.50, 14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Вiдлуння 

вiйни”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Кiнцi 

у воду”.
23.45 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
00.50 Т/с “Таїсiя”.
03.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.35 М/с “Пригоди капiтана Врунгеля”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.

04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.50, 13.20 Х/ф “Крикуни”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.25 Х/ф “Крикуни 2: Полювання”.
16.50 Х/ф “Вулкан”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Розтин покаже”.
23.25 Х/ф “Легiонер”.
01.15 Х/ф “Унiверсальний солдат 4”.
03.00 Т/с “Поганий хороший коп”.

ÑТБ
04.45, 20.15, 22.40 Т/с “Та, що бачить за-

втра”.
07.00 Все буде добре!
08.45 МастерШеф. Кулiнарний випускний.
11.45, 12.25, 14.50, 15.40 Т/с “Коли ми 

вдома”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 СуперМама.
19.10 Один за всiх.
23.00 Т/с “Анна-детектив”.
00.55 Х/ф “Дивiться, хто тепер заговорив”.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20, 01.00 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
11.40 Х/ф “Сталеве серце”.
13.40 Любов на виживання.
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф “Розбирання в Бронксi”.
22.30 Х/ф “Деннi пес”.
00.10 Т/с “Загубленi”.
02.15 Служба розшуку дiтей.
02.20 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Особливий погляд.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.45, 02.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с “Бойовий вiдлiк”.
08.15, 13.10 Т/с “Монро”.
09.30 Онлайн-брифiнг МОЗ щодо ситуацiї з 

коронавiрусом в Українi.
09.35 Д/с “Життя через об`єктив”.
10.05, 14.10 Т/с “Кримiнальна Австралiя”.
11.10 Д/с “Бойовi кораблi”.
12.30 Про вiйсько.
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10, 19.15 Т/с “Селище янголiв”.
17.20 Таємницi вiйни.
18.10, 22.00 Т/с “На останньому подиху”.
20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
23.00, 00.00 Т/с “Любов/ненависть”.
03.15 Дзеркало iсторiї.

04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30 Мiсiя: краса.
10.30, 04.00 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Iнша”, 15 i 16 с.
23.20 Зоряний шлях. Вечiр.
00.00 Т/с “Вiдчайдушний домогосподар”, 

1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с “Вiдчайдушний домогосподар”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Землячки”.
09.25 Х/ф “Все найкраще”.
11.20, 17.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00, 19.10 “Орел i решка. Перезаванта-

ження”.
14.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.45, 22.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
21.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
23.50 Х/ф “Гавань”.
01.30 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00 М/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
07.15 М/ф “Ну, постривай!”
07.55, 16.50, 20.50, 02.40 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “На вiйнi, як на вiйнi”.
10.45, 22.30 Т/с “Досьє “Майорка”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
15.20 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Вартiсть життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.20 “Склад злочину”.
01.15, 03.15 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с “Рання пташка”.
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 00.30 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 2.
13.30, 22.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного разу 

пiд Полтавою.
14.30 Танька i Володька.
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с “Найкращий” тиждень мого жит-

тя”.
23.00 ЛавЛавCar 2.
01.20 Теорiя зради.
02.20 Щоденники Темного.
03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпачин-

ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 “Репор-
тер”. Новини.

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон i 
П. Рольником.

11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з В. Фро-
ловою i О. Близнюком.

13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 
М. Стецюк.

14.10, 15.10, 16.15 “По факту” з А. Сайчуком, 
Л. Мамедовою i В. Попович.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.15, 01.30 Правда життя.
09.25, 00.20 Речовий доказ.
10.35 Погляд зсередини.
11.30, 17.55 Свiт дикої природи.
13.30 Мiстична Україна.
14.20, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
15.15, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 НЛО з минулого.
16.55 Пiд iншим кутом.
18.55 Iлюзiї сучасностi.
20.50 Заборонена iсторiя.
22.35 Народженi мусонами.
02.25 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Потяг поза розкладом”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.45 “Телемагазин”.
08.00, 09.55 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.45 Х/ф “Самсон i Далiла”.
14.00 Х/ф “Дiдусь Хоттабович”.
15.30 Т/с “Циган”.
19.00, 01.55 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
20.40 Т/с “Загадковi вбивства Агати Крiстi”.
22.25 Х/ф “Мiй пан”.
01.25 “Академiя смiху”.
03.15 Кiноляпи.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “Чорний яструб”.
09.40 “Помста природи”.
09.50, 17.10 “Загублений свiт”.
13.25 Х/ф “Найкращi серед найкращих”.
15.15 Х/ф “Найкращi серед найкращих 2”.
19.15 Т/с “Опер за викликом 3”.
20.20 Т/с “Ментiвськi вiйни. Київ 2”.
22.20 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
00.00 Т/с “CSI: Мiсце злочину 11”.
02.25 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.00, 00.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.45 Оттак мастак!

07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
11.20 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.10 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
16.00 Т/с “СуперКопи”.
19.00 Т/с “Морська полiцiя: полювання на 

вбивць”.
03.35 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00 Мотоперегони. “24 години Ле-Мана 

- 2018”.
01.00, 01.30, 02.00, 08.00, 08.30, 09.00 Мото-

перегони. FIM Endurance. “All Access”.
02.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 

День 3. Вiльямс - Робертсон.
04.00 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 

День 3. Хокiнс - Мерфi.
06.00, 23.30 Мотоперегони. “Бiль д`Ор - 

2018”. Огляд.
06.30 Мотоперегони. “24 години Ле-Мана 

- 2019”.
09.30 “Живi легенди”. Едгар Гроспiрон.
10.00 “Живi легенди”. Уши Дiзль.
10.30 “Живi легенди”. Тiна Мазе.
11.00, 11.30 Олiмпiйськi iгри. “Олiмпiйський 

момент”.
12.00 Олiмпiйськi iгри. “Сiмейнi традицiї на 

Балканах”.
13.00, 13.30 Олiмпiйськi iгри. “Олiмпiйський 

форпост”.
14.00, 14.30 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч 

усьому”.
15.00, 15.30 Олiмпiйськi iгри. “Foul Play”.
16.00 Олiмпiйськi iгри. “Бiг в КНДР”.
17.00 Велоспорт. “Тур Польщi - 2018”. Етап 5.
18.05 Велоспорт. “Тур Польщi - 2018”. Етап 7.
18.55 Футбол. Чемпiона Норвегiї. Старт - 

Стремсгодсет.
21.00 Футбол. Чемпiона Норвегiї. Вiкiнг - 

Буде-Глiмт.
21.25 Футбол. Чемпiона Норвегiї. Хауге-

сунд - Бранн.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Бетiс - Гранада. Чемпiонат Iспанiї.
07.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Вердер - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Марiуполь - Ворскла. Чемпiонат Укра-

їни.
12.05 Реал - Ейбар. Чемпiонат Iспанiї.
13.55 Боруссiя (М) - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.00 Барселона - Леганес. Чемпiонат Iспанiї.
17.45 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.40 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат України.
20.25 Live. Ейбар - Атлетiк. Чемпiонат Iспанiї.
21.15, 00.55 Yellow.
22.55 Live. Осасуна - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.
01.10 Колос - Шахтар. Чемпiонат України.
03.00 Класичнi матчi Лiги Європи.
03.55 Айнтрахт - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.15, 01.25, 03.30, 05.20 Новини.
09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
11.25 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 04.50 

Суспiльна студiя. Марафон.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Погода.
15.25 “Грандiознi проекти: вулиця”.
16.30 Д/с “Дикi тварини”.
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.40, 04.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Т/с “Максимiлiан та Марiя Бургунд-

ська”.
00.00 #ВУкраїнi.
04.00 Енеїда.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 05.20 

“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 03.55 “Лю-

бий, ми переїжджаємо”.
13.45 “Одруження наослiп 3”.
15.25 “Свiт навиворiт 10”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
21.45 “Право на владу”.
00.30 Х/ф “Шафт”.
02.10 Х/ф “З iншого боку лiжка”.

Iíòер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.25 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
13.50, 14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Вiдлуння 

вiйни”.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Кiнцi 

у воду”.
23.45 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
00.50 Т/с “Таїсiя”.
03.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.30 М/с “Пригоди капiтана Врунгеля”.
05.00 “Телемагазин”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.55, 13.20 Х/ф “Iнтимний словник”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.20 Х/ф “Хлопчики-нальотники”.
17.00 Х/ф “С.В.О.Т.: В облозi”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
21.25 Т/с “Розтин покаже”.
23.25 Х/ф “Не вiдступати i не здаватись”.
01.15 Х/ф “Смертельний список”.
02.40 Т/с “Поганий хороший коп”.

ÑТБ
04.45, 20.15, 22.40 Т/с “Та, що бачить за-

втра”.
07.00 Все буде добре!
08.45, 14.50 МастерШеф. Кулiнарний ви-

пускний.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с “Коли ми вдома”.
18.15 СуперМама.
19.10 Один за всiх.
23.00 Т/с “Анна-детектив”.
00.55 Х/ф “Знову вдома”.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20, 01.50 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
12.00 Х/ф “Розбирання в Бронксi”.
13.40 Гастарбайтери.
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Iноземець”.
23.00 Х/ф “Пасажир”.
01.00 Т/с “Загубленi”.
02.40 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 12.30 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.45, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с “Бойовий вiдлiк”.
08.15, 13.10 Т/с “Монро”.
09.30 Онлайн-брифiнг МОЗ щодо ситуацiї з 

коронавiрусом в Українi.
09.35 Д/с “Життя через об`єктив”.
10.05, 14.10 Т/с “Кримiнальна Австралiя”.
11.10 Д/с “Бойовi кораблi”.
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10, 19.15 Т/с “Селище янголiв”.
17.00 Т/с “Дiрк Джентлi”.
18.10, 22.00 Т/с “На останньому подиху”.
20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
23.00, 00.00 Т/с “Любов/ненависть”.
03.15 Дзеркало iсторiї.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.

09.30 Мiсiя: краса.
10.30, 03.50 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Iнша”.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Доля на iм`я Любов”, 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с “Доля на iм`я Любов”.

Ê1
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Землячки”.
09.30 Х/ф “Гавань”.
11.20, 17.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00, 19.10 “Орел i решка. Перезаванта-

ження”.
14.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.45, 22.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
21.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
23.50 Х/ф “Далеко по сусiдству”.
01.30 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00, 04.50 “Top Shop”.
06.20 М/ф “Чиполлiно”.
07.20 М/ф “Ну, постривай!”
07.55, 16.50, 20.50, 02.45 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Iз життя начальника карного 

розшуку”.
10.45, 22.30 Т/с “Досьє “Майорка”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
15.20 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20, 03.55 “Правда життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.20 “Склад злочину”.
01.15, 03.05 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с “Рання пташка”.
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 2.
13.30, 22.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного разу 

пiд Полтавою.
14.30 Танька i Володька.
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с “Найкращий” тиждень мого жит-

тя”.
23.00 ЛавЛавCar 2.
02.00 Щоденники Темного.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпачин-

ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 “Репор-
тер”. Новини.

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон i 

П. Рольником.
11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з В. Фро-

ловою i О. Близнюком.
13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 

М. Стецюк.
14.10, 15.10, 16.15 “По факту” з А. Сайчуком, 

Л. Мамедовою i В. Попович.
17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.15, 01.30 Правда життя.
09.25, 00.20 Речовий доказ.
10.35 Погляд зсередини.
11.05, 17.00 Пiд iншим кутом.
11.35, 13.05, 18.00 Свiт дикої природи.
12.35 Суперчуття.
13.35 Мiстична Україна.
14.35, 20.00 Фантастичнi iсторiї.
15.25, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 НЛО з минулого.
19.00 Iлюзiї сучасностi.
20.50 Заборонена iсторiя.
22.35 Народженi мусонами.
02.40 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Дiдусь Хоттабович”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 “Телемагазин”.
08.00, 10.20 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
11.05 Х/ф “Аврам: Хранитель вiри”.
14.25 Х/ф “Пригоди жовтої валiзки”.
15.50 Т/с “Циган”.
19.00, 01.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
20.40 Т/с “Загадковi вбивства Агати Крiстi”.
22.25 Х/ф “Салма i Салим”.
01.05 “Академiя смiху”.
03.00 “Зорянi долi”.
03.10 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “Незбагненне”.
08.55 “Помста природи”.
09.10 “Рiшала 2”.
11.05, 17.20 “Загублений свiт”.
14.05 Х/ф “Найкращi серед найкращих 3”.
15.50 Х/ф “Найкращi серед найкращих 4”.
19.15 Т/с “Опер за викликом 3”.
20.15 Т/с “Ментiвськi вiйни. Київ 2”.
22.15 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
23.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 11”.
01.40 “Облом.UA”.
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.00, 00.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.

11.20 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.10 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
16.00 Т/с “СуперКопи”.
19.00 Т/с “Морська полiцiя: полювання на 

вбивць”.
03.35 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00 Мотоперегони. “24 години Ле-Мана 

- 2019”.
01.00, 01.30, 02.00 Мотоперегони. “All 

Access”.
02.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. Днi 

4. Трамп - Уїлсон.
04.00 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. Днi 

4. Селбi - Магуайр.
06.00, 23.00 Автоперегони. Суперкубок 

Porsche - 2019. Барселона.
06.30, 23.30 Автоперегони. Суперкубок 

Porsche - 2019. Монако.
07.00 Автоперегони. Суперкубок Porsche - 

2019. Нiмеччина.
07.30 Автоперегони. Суперкубок Porsche - 

2019. Монца.
08.00, 08.30 Автоперегони. Суперкубок 

Porsche - 2019. Мексика.
09.00 Автоперегони. Суперкубок Porsche - 

2019. Огляд сезону.
09.30, 20.00 Тенiс. Огляд.
12.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 1/4 

фiналу. Дей - О`Саллiван.
14.00 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 1/4 

фiналу Бресель - Дiн.
15.00 Велоспорт. Нокере - Керсе - 2019.
15.45 Велоспорт. Гран-прi - 2019. Франкфурт.
17.00 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя - 2019”. 

Етап 2.
18.00 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя - 2019”. 

Етап 5.
19.00 Велоспорт. “Вуельта - 2017”. Етап 14.
22.30 Тенiс. Водкаст. Стен Ваврiнка.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 17.45, 00.55 Топ-матч.
06.10, 16.00 Осасуна - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.
08.00, 23.45 Yellow.
08.10 Боруссiя (Д) - Майнц. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Александрiя - Десна. Чемпiонат Укра-

їни.
12.05 Барселона - Леганес. Чемпiонат Iспанiї.
13.55 Вердер - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини.
17.55 Фiорнетiна - Днiпро (2013/14). Лiга 

Європи УЄФА.
19.45 Металiст - Олiмпiакос. 1/8 фiналу 

(2011/12). Лiга Європи УЄФА.
21.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
22.00 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат Iталiї.
22.55 Live. Реал - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї.
01.10 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат України.
03.00 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
03.55 Леванте - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

17 червня

18 червня
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UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.15, 01.25, 03.30, 05.20 Новини.
09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
11.25 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 04.50 

Суспiльна студiя. Марафон.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Погода.
15.25 “Грандiознi проекти: вулиця”.
16.30, 20.30, 21.40 Д/с “Дикi тварини”.
17.25 VoxCheck.
17.30, 04.25 Перша шпальта.
18.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
22.15 Свiтова медицина. Камбоджа - клiнiка 

Тонлесап.
22.45 Свiтова медицина. Камбоджа - останнiй 

з КРУ.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.00 Енеїда.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

04.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10 “Любий, ми 

переїжджаємо”.
13.45 “Одруження наослiп 3”.
15.35 “Свiт навиворiт 10”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Лiга смiху. Дайджест”.
22.00 “Вечiрнiй квартал”.
23.20 Х/ф “Облога”.
01.30 “#Гуднайтшоу Валерiя Жидкова”.
05.20 “Свiтське життя”.

Iíòер
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.25 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
13.50, 14.45, 15.40, 23.45 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Вiдлуння 

вiйни”.
18.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.05 “Чекай на мене. Україна”.
04.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.15 “Телемагазин”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.45 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Анти-зомбi.
11.00, 13.15 Х/ф “Не вiдступати i не зда-

ватись”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Легiонер”.
15.10, 16.20 Х/ф “Другий у командi”.
17.25, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 “На трьох”.
01.05 Х/ф “Iнтимний словник”.
02.55 Т/с “Поганий хороший коп”.

ÑТБ
04.45, 20.50, 22.40 Т/с “Та, що бачить за-

втра”.
07.00, 19.00 Наречена для тата 3.
08.50, 14.50, 18.15 Т/с “Слiпа”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20, 01.00 Вар`яти.
10.30 Половинки.
12.20 Топ-модель по-українськи.
17.20 Х/ф “Шпигун по сусiдству”.
19.00 Х/ф “Карате-кiд”.
21.50 Х/ф “Медальйон”.
23.30 Х/ф “Вбивцi на замiну”.
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 12.30 На власнi очi.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.45, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.30, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с “Бойовий вiдлiк”.
08.15, 13.15 Т/с “Монро”.
09.30 Онлайн-брифiнг МОЗ щодо ситуацiї з 

коронавiрусом в Українi.
09.35 Д/с “Життя через об`єктив”.
10.05, 14.15 Т/с “Кримiнальна Австралiя”.
11.10 Д/с “Бойовi кораблi”.
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10, 19.30 Т/с “Селище янголiв”.
17.00 Т/с “Дiрк Джентлi”.
18.10, 22.00 Т/с “На останньому подиху”.
20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
23.00, 00.00 Т/с “Любов/ненависть”.
00.55 ID Journal.
03.15 Дзеркало iсторiї.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30, 04.00 Реальна мiстика.
11.00 Т/с “Будь що буде”.

14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Я тебе знайду”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Я тебе знайду”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Землячки”.
09.30 Х/ф “Кохання трапляється”.
11.20 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
14.50, 23.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.45, 22.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
17.35 Х/ф “Мерайа Мундi та скринька 

Мiдаса”.
19.15 Х/ф “Матриця часу”.
21.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
00.40 “Бiйцiвський клуб”.
02.25 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.50 М/ф “Пригоди Буратiно”.
07.20 М/ф “Ну, постривай!”
07.55, 16.50, 20.50, 02.35 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.05 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Каблучка з Амстердама”.
10.45, 22.30 Т/с “Досьє “Майорка”.
12.50, 03.55 “Правда життя”.
14.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
15.20 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Таємницi свiту”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Склад злочину”.
01.05, 03.05 “Речовий доказ”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с “Рання пташка”.
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 2.
13.30 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30 Одного разу пiд Пол-

тавою.
14.30 Танька i Володька.
15.30 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Х/ф “Дуплекс”.
22.45 Х/ф “Скiльки у тебе?”.
00.45 Теорiя зради.
01.45 Щоденники Темного.
02.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпачин-

ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 “Репор-
тер”. Новини.

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон i 
П. Рольником.

11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з В. Фро-

ловою i О. Близнюком.
13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 

М. Стецюк.
14.10, 15.10, 16.15 “По факту” з А. Сай-

чуком, Л. Мамедовою i В. Попович.
17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 01.30 Правда життя.
09.40, 00.20 Речовий доказ.
10.50, 17.05 Пiд iншим кутом.
11.50 Суперчуття.
12.50 Свiт дикої природи.
13.50 Мiстична Україна.
14.40, 20.00 Фантастичнi iсторiї.
15.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 НЛО з минулого.
18.05, 22.35 Народженi мусонами.
19.00 Iлюзiї сучасностi.
20.50 Заборонена iсторiя.
02.25 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Пригоди жовтої валiзки”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.35 “Моя правда”.
09.55 “Спогади”.
10.45, 01.55, 02.45 “Зорянi долi”.
12.25 Х/ф “Цар Соломон. Мудрий з му-

дрих”.
15.55 Х/ф “Сiмнадцятий трансатлантичний”.
17.30 Х/ф “Загiн особливого призначення”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
20.40 Т/с “Загадковi вбивства Агати Крiстi”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “Декiру: Три каменi”.
08.35 Х/ф “Самоволка-72”.
10.00 “Помста природи”.
10.10, 17.20 “Загублений свiт”.
14.05 Х/ф “В iм`я Бен-Гура”.
15.50 Х/ф “Король Артур i лицарi кругло-

го столу”.
19.15 Х/ф “Американець”.
21.10 Х/ф “Джейсон Борн”.
23.30 Х/ф “Хижак 2”.
01.30 “Облом.UA”.
04.05 “Цiлком таємно-2017”.
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.00, 00.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
11.20 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.10 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
16.00 Т/с “СуперКопи”.

19.00 Т/с “Морська полiцiя: полювання на 
вбивць”.

03.35 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. Суперкубок Porsche - 

2019. Нiмеччина.
00.30 Автоперегони. Суперкубок Porsche - 

2019. Монца.
01.00, 01.30 Автоперегони. Суперкубок 

Porsche - 2019. Мексика.
02.00 Автоперегони. Суперкубок Porsche - 

2019. Огляд сезону.
02.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 1/4 

фiналу. Дей - О`Саллiван.
04.00 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 1/4 

фiналу Бресель - Дiн.
06.00, 23.00 Автоперегони. WTCR - 2019. 

Марракеш. Огляд.
06.30, 23.30 Автоперегони. WTCR - 2019. 

Хунгарорiнг. Огляд.
07.00 Автоперегони. WTCR - 2019. Словач-

чина. Огляд.
07.30 Автоперегони. WTCR - 2019. Занд-

ворт. Огляд.
08.00 Автоперегони. WTCR - 2019. 

Нюрбургрiнг. Огляд.
08.30 Автоперегони. WTCR - 2019. Вiла-

Реал. Огляд.
09.00 Автоперегони. WTCR - 2019. Огляд.
09.30, 20.00 Тенiс. Огляд.
12.00 Тенiс. Водкаст. Стен Ваврiнка.
12.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 1/4 

фiналу. Селбi - Трамп.
14.00 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 1/4 

фiналу. Хокiнс - Робертсон.
15.00 Велоспорт. “Тур Країни Баскiв - 2019”. 

Етап 3.
16.00 Велоспорт. “Тур Країни Баскiв - 2019”. 

Етап 4.
17.00 Велоспорт. “Тур Країни Баскiв - 2019”. 

Етап 5.
18.00 Велоспорт. “Тур Країни Баскiв - 2019”. 

Етап 6.
19.00 Велоспорт. “Тур Алгарве - 2018”. 

Етап 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Вердер - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини.
07.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.05 Барселона - Леганес. Чемпiонат Iспанiї.
09.50, 17.45 Yellow.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Колос - Шахтар. Чемпiонат України.
12.05 Реал - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї.
13.55 Боруссiя (Д) - Майнц. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.00, 03.00 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
16.55 Live. Марiуполь - Львiв. Чемпiонат 

України.
18.55 Live. Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
20.55 #залишайсязФутболом.
22.55 Live. Севiлья - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
00.55 Топ-матч.
01.10 Боруссiя (М) - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.55 Осасуна - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00, 11.40 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.30, 05.30 Но-

вини.
09.30 Х/ф “Марiя Терезiя”.
12.30 Ще бiльше про дiджитал.
13.30 Свiтова медицина. Камбоджа - клiнiка 

Тонлесап.
14.00 Свiтова медицина. Камбоджа - останнiй 

з КРУ.
14.30 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
16.00 Т/с “Максимiлiан та Марiя Бургунд-

ська”.
18.00 Д/с “Iсторiї вулканiв”.
18.30 Д/с “Експедицiя зi Стiвом Бекшел-

лем”.
19.30 Д/с “Боротьба за виживання”.
20.00 Д/ф “Острови: Азорськi острови. 

Вiдкривачi, кити, вулкани”.
21.20 Д/с “Суперчуття”.
22.00 Х/ф “Велика краса”.
00.30 Святi та грiшнi.
01.25 #ВУкраїнi.
02.20 Погода.
02.50 Енеїда.
03.45 Сильна доля.
04.35 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.00 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 02.30 “Свiт навиворiт”.
17.30 Х/ф “Таксi”.
19.30, 05.15 “ТСН”.
20.15 “Вечiрнiй квартал”.
23.10, 00.10 “Свiтське життя”.
01.05 “Лiга смiху. Дайджест”.

Iíòер
06.40 “Слово Предстоятеля”.
06.50 Х/ф “Не було б щастя”.
08.00 “Шiсть соток”.
09.00 “Готуємо разом. Домашня кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “Закоханий за власним бажан-

ням”.
12.40 Х/ф “Вийти замiж за капiтана”.
14 . 30  Х/ф “Найприваблив iша  i 

найсимпатичнiша”.
16.00 Х/ф “Не можу сказати “прощай”.
17.50, 20.30 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 “Концерт Крiстiни Орбакайте “Без-

сонниця”.
00.20 Х/ф “Двiчi в одну рiчку”.
02.10 “Подробицi” - “Час”.
02.40 “Таємницi пiрамiд”.
03.15 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!

05.00 Факти.
05.30 “На трьох”.
06.15 Перше, друге i компот!
07.10 Т/с “Вижити за будь-яку цiну”.
10.35, 13.00 Т/с “Невиправнi”.
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф “Одинак”.
16.40 Х/ф “Чорна дiра”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
21.15 Х/ф “Примарний патруль”.
23.00 Х/ф “47 ронiнiв”.
01.05 Х/ф “Перехресний вогонь”.
02.50 Х/ф “Унiверсальний солдат 4”.

ÑТБ
04.45 Т/с “Та, що бачить завтра”.
07.10 Т/с “Коли ми вдома”.
09.05 Неймовiрна правда про зiрок.
10.00 Т/с “Папаньки 2”.
15.10 СуперМама.
19.00 МастерШеф. Професiонали 2.
21.25 Врятуйте нашу сiм`ю 2.
23.55 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/ф “Книга життя”.
07.30 Таємний агент.
08.50, 02.00 Вар`яти.
10.10 Хто зверху? (12+).
14.00 Х/ф “Завжди кажи “так”.
16.00 Х/ф “Карате-кiд”.
18.40 Х/ф “Людина-павук: Повернення до-

дому”.
21.00 Х/ф “Людина-павук: Далеко вiд бу-

динку”.
23.30 Х/ф “Деннi пес”.
01.10 Т/с “Загубленi”.
02.45 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 16.10, 00.20, 02.10, 04.10 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.45, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.20 Д/с “Життя через об`єктив”.
07.50, 08.50, 21.25, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15, 13.15 Т/с “Монро”.
08.40 Натхнення.
09.15 Копiйка до копiйки.
09.30 Автопiлот-новини.
09.40 Автопiлот-тест.
09.50 Драйв.
10.05, 14.15 Т/с “Кримiнальна Австралiя”.
11.10 Д/с “Бойовi кораблi”.
12.15 Медекспертиза.
12.35 Феєрiя мандрiв.
15.15 Гончаренко рулить.
15.35 На власнi очi.
17.10 Т/с “Селище янголiв”.
18.10 Є сенс.
18.40 Про вiйсько.
19.15 Особливий погляд.

19.35 Спостерiгач.
20.10, 05.15 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Т/с “На останньому подиху”.
23.00 Т/с “Любов/ненависть”.
01.15 Д/ф.
03.20 Дзеркало iсторiї

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.15 Реальна мiстика.
07.50 Т/с “Iнша”, 10-16 с.
15.20 Т/с “Iнша”.
16.45 Т/с “Здрастуй, сестро”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Здрастуй, сестро”.
23.15 Т/с “Будинок на холодному ключi”, 

1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Будинок на холодному ключi”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Ух ти show”.
09.00 М/ф “Барбi з Лебединого озера”.
10.30 М/ф “Барбi: Марiпоса та її феї-

метелики”.
11.50 Х/ф “Мерайа Мундi та скринька 

Мiдаса”.
13.35 Х/ф “Матриця часу”.
15.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.00 Х/ф “Впусти мене. Сага”.
02.00 “Бiйцiвський клуб”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Нiчний патруль”.
07.30 Х/ф “Хазяїн тайги”.
09.00 Х/ф “Зникнення свiдка”.
10.40 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.
12.20 “Легенди карного розшуку”.
15.40, 03.20 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.50 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Очiкування полковника 

Шалигiна”.
21.10 Х/ф “Tри дев`ятки”.
23.20 Х/ф “Нiчна бригада”.
01.10 “Жорстокий спорт”.
04.00 “Речовий доказ”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Велика Мандрiвка”.
11.00 Х/ф “Школа Року”.
13.00, 15.00, 23.00 Країна У.
13.30, 16.30 Сiмейка У.
14.00, 16.00, 19.30, 20.30, 21.30 Танька i 

Володька.
14.30 Одного разу в Одесi.
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
17.00 Х/ф “Продюсер”.
22.00 Iгри приколiв.
01.00 Теорiя зради.
02.00 Щоденники Темного.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 11.15, 12.15, 13.15 “Ехо України” з М. 

Ганапольським.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 “Репортер”. Новини.
10.10, 21.30 “П`ята колонка”.
10.40 “Мiнiстерство правди”.
14.15, 15.15, 16.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
17.10 “Щасливе iнтерв`ю”.
18.00, 19.00, 20.00 “Великий марафон” з О. 

Курбановою та П. Рольником.
20.30 “Вiйна за незалежнiсть”.
21.00 “Прямий доказ”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд з Т. 

Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 “Влада хохотала”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.20, 02.40 Мiстична Україна.
08.10, 18.30 Україна: забута iсторiя.
09.50 Речовий доказ.
11.00, 23.50 Фантастичнi iсторiї.
11.55 Заборонена iсторiя.
13.45, 21.00 Секретнi файли нацистiв.
16.40 Народженi мусонами.
00.40 Пiд iншим кутом.
01.40 Свiт дикої природи.
03.25 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Сповiдь Дон Жуана”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 “Телемагазин”.
08.00, 09.30 “Моя правда”.
10.15 “Невiдома версiя”.
11.00 Х/ф “Ромео i Джульєта”.
15.05 Т/с “Пригоди Електронiка”.
19.00 Т/с “Паризькi таємницi”, 1-4 с.
01.40 “Зiркове життя”.
03.00 “Зорянi долi”.
03.10 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “ДжеДАI”.
08.15, 01.00 “Загублений свiт”.
13.10 Х/ф “День, коли Земля зупинилась”.
14.50 Х/ф “Спогад”.
16.20 Х/ф “Сталевий свiтанок”.
18.15 Х/ф “Орел Дев`ятого легiону”.
20.20 Х/ф “Велика стiна”.
22.10 Х/ф “Хижак”.
00.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 11”.
02.00 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 23.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
11.20 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00 Мамареготала.
17.00 Х/ф “Шопо-коп”.
18.40 Т/с “Морська полiцiя: полювання на 

вбивць”.
02.35 Чистоплюї.
03.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. WTCR - 2019. Словач-

чина. Огляд.
00.30 Автоперегони. WTCR - 2019. Занд-

ворт. Огляд.
01.00 Автоперегони. WTCR - 2019. 

Нюрбургрiнг. Огляд.
01.30 Автоперегони. WTCR - 2019. Вiла-

Реал. Огляд.
02.00 Автоперегони. WTCR - 2019. Огляд.
02.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 1/4 

фiналу. Селбi - Трамп.
04.00 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 1/4 

фiналу. Хокiнс - Робертсон.
06.00, 23.30 Автоперегони. WTCR - 2019. 

Нiнбо. Огляд.
06.30 Автоперегони. WTCR - 2019. Сузу-

ка. Огляд.
07.00 Автоперегони. WTCR - 2019. Ма-

као. Огляд.
07.30 Автоперегони. WTCR - 2019. Се-

панг. Огляд.
08.00, 09.00 Автоперегони. WTCR - 2019. 

Огляд сезону.
09.30 Тенiс. Огляд.
12.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лондон. 1/2 

фiналу. Дiн - О`Саллiван.
13.30, 20.00 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лон-

дон. 1/2 фiналу.
15.00 Велоспорт. “Вуельта Каталонiї - 2018”. 

Етап 6.
15.45 Велоспорт. “Вуельта Каталонiї - 2019”. 

Етап 5.
16.30 Велоспорт. Париж - Нiцца - 2020. 

Етап 1.
17.30 Велоспорт. Париж - Нiцца - 2020. 

Етап 7.
18.30 Велоспорт. “Тур Алгарве - 2018”. 

Етап 5.
19.15 Велоспорт. “Крiтерiум Дофiне - 2018”. 

Пролог.
21.25 Футбол. Чемпiонат Норвегiї. Моль-

де - Русенборг.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Боруссiя (Д) - Майнц. Чемпiонат 

Нiмеччини.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.15 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 17.15, 00.55 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
12.05 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат України.
13.55 Реал - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї.
16.00 “Суперматчi”. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.10, 18.25 Топ-матч.
16.25 Live. Лейпцiг - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.35 Севiлья - Барселона. Чемпiонат Iспанiї.
20.25 Live. Торiно - Парма. Чемпiонат Iталiї.
21.15 Футбол Tables.
22.55 Live. Атлетiко - Вальядолiд. Чемпiонат 

Iспанiї.
01.10 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
03.00 Класичнi матчi Лiги Європи.
03.55 Баварiя - Фрайбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

19 червня

20 червня
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UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 02.30, 05.30 

Новини.
09.00 Божественна Лiтургiя у Свято-

Михайлiвському кафедрально-
му соборi Православної Церкви 
України та всеукраїнська молитва.

11.00 Недiльна Лiтургiя Української 
Греко-Католицької Церкви.

12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Українi.

13.30 Свiтовi чемпiонати. Огляд.
14.30 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк.
16.00 Т/с “Максимiлiан та Марiя Бур-

гундська”.
17.00 Т/с “Мiстер Селфрiдж”.
18.00 Д/с “Iсторiї вулканiв”.
18.30 Д/с “Експедицiя зi Стiвом Бек-

шеллем”.
19.30 Д/с “Боротьба за виживання”.
20.00 Д/ф “Острови: Мальдiвськi ост-

рови: дивовижнi пiдводнi свiти”.
21.20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф “Сiльвiо та iншi”.
00.40 Сильна доля.
01.30 UA:Фольк. Спогади.
02.50 Бюджетники.
03.45 #ВУкраїнi.
04.35 Святi та грiшнi.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.05 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.25, 01.00 “Свiт навиворiт”.
16.50 Х/ф “Iгри розуму”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Джон Уїк”.
22.50 Х/ф “Багряний пiк”.

Iíòер
06.00 Х/ф “Смертельна помилка”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту 2”.
11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєд-

няков”.
12.00 Х/ф “Лев”.
14.10 Т/с “Побачити океан”, 1-4 с.
17.50 Х/ф “Справа Коллiнi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Квiти вiйни”.
23.20 Х/ф “Не можу сказати “прощай”.
01.05 “Речдок”.

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.10 Факти.
05.35 Анти-зомбi.
06.25, 08.10 Громадянська оборона.
07.15 Секретний фронт.

09.05 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Чорна дiра”.
14.55 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
17.00 Х/ф “Примарний патруль”.
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф “Водiй для копа”.
22.15 Х/ф “Кровний батько”.
23.55 Х/ф “Випробування вогнем”.
02.00 Х/ф “Убий їх всiх”.

ÑТБ
04.45 Т/с “Та, що бачить завтра”.
07.00 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
08.45 Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”.
10.30 Хата на тата.
16.35 МастерШеф. Професiонали 2.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.20 Я соромлюсь свого тiла.
01.50 Вагiтна у 16.

Íоâий êаíаë
06.00 М/ф.
06.50 Аферисти в мережах.
08.45, 10.15 Kids` Time.
08.50 М/ф “Реальна бiлка 2”.
10.20 Х/ф “Куленепробивний чернець”.
12.10 Х/ф “Медальйон”.
14.00 Х/ф “Людина-павук: Повернен-

ня додому”.
16.30, 18.40 Х/ф “Людина-павук: Дале-

ко вiд будинку”.
21.00 Х/ф “Гонитва”.
23.00 Х/ф “Бiлий слон”.
00.40 Т/с “Загубленi”.
01.30 Вар`яти.
02.30 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 16.10, 20.10, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 22.45, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.20 Д/с “Життя через об`єктив”.
07.50, 08.50, 21.30, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15, 13.15 Т/с “Монро”.
08.40 Натхнення.
09.10, 15.15, 00.20 Невигаданi iсторiї.
09.50 Драйв.
1 0 . 0 5 ,  1 4 . 1 5  Т/с  “Крим i н ал ьн а 

Австралiя”.
11.10 Д/с “Бойовi кораблi”.
12.15 Медекспертиза.
12.40, 04.20 Феєрiя мандрiв.
15.35 Vоїн - це я!
15.45 Паспортний сервiс.
17.10 Т/с “Селище янголiв”.
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня 

з А. Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.
19.35 Особливий погляд.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.

21.40 Час-Time.
22.00 Т/с “На останньому подиху”.
23.00 Т/с “Любов/ненависть”.
00.50, 01.55 Огляд преси.
03.15 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Мiсiя краса.
09.00 Т/с “Мiй кращий ворог”.
13.00 Т/с “Я тебе знайду”.
17.00 Т/с “Квочка”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Квочка”.
23.00 Т/с “Присягаюся любити тебе 

вiчно”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Присягаюся любити тебе 

вiчно”.
03.15 Т/с “Будинок на холодному 

ключi”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Ух ти show”.
09.00 М/ф “Барбi: Марiпоса та її феї-

метелики”.
10.15 Х/ф “Якщо тiльки”.
12.00 Х/ф “Кохання трапляється”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.10 Х/ф “Дев`ятки”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.20 Х/ф “Грачi”.
07.00 “Слово Предстоятеля”.
07.10 “Страх у твоєму домi”.
10.45 Х/ф “Очiкування полковника 

Шалигiна”.
12.20 Х/ф “У небi “Нiчнi вiдьми”.
13.55 Х/ф “Кохання, кохання, кохання”.
16.50 Х/ф “Tри дев`ятки”.
19.00 Х/ф “А зорi тут тихi...”
22.40 Х/ф “Страховик”.
00.45 Х/ф “Нiчна бригада”.
02.25 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Супергерой”.
11.50 М/ф “Якось у лiсi”.
13.00 Т/с “Найкращий” тиждень мого 

життя”.
17.00 Х/ф “Дуплекс”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Х/ф “Продюсер”.
23.50 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00 “The Week”. Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
10.00 “Watchdogs”.
10.30 “П`ята колонка”.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 “Репортер”. Новини.

11.15, 12.15, 13.15, 22.00 “Ехо України” 
з М. Ганапольським.

14.15, 15.15, 16.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
17.15 “Про особисте” з Н. Фiцич.
18.15, 19.00, 20.00 “Великий марафон” 

з О. Шилкiною та О. Близнюком.
20.30 “Про вiйсько”.
20.50 “Sound.чєк”.
21.00 “Великi новини” з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.30, 02.40 Мiстична Україна.
08.20, 18.30 Україна: забута iсторiя.
10.00 Речовий доказ.
11.10, 23.50 Фантастичнi iсторiї.
12.00 Заборонена iсторiя.
13.50, 21.00 Секретнi файли нацистiв.
16.40 Народженi мусонами.
00.40 Пiд iншим кутом.
01.40 Свiт дикої природи.
03.25 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Казка про Жiнку i Чоловiка”.
07.10, 09.00, 02.35 “Телемагазин”.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 09.35 “Моя правда”.
10.10 “Невiдома версiя”.
10.50 “Чоловiки шукають пригоди”.
12.50 Х/ф “Загублене мiсто”.
14.30 Х/ф “Вершник без голови”.
16.20 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
19.05 Т/с “Паризькi таємницi”, 4-7 с.
01.45 “Зiркове життя”.
03.00 “Зорянi долi”.
03.10 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “ДжеДАI”.
07.15, 00.40 “Загублений свiт”.
12.10 Х/ф “Андроїд-полiцейський”.
13.50 Х/ф “Атлантичний рубiж”.
15 .20  Х/ф “Атлантичний  руб iж : 

Воскресiння”.
17.00 Х/ф “Охоронець”.
19.00 Х/ф “Гра на виживання”.
20.45 Х/ф “Код доступу “Кейптаун”.
22.50 Х/ф “Американський йєтi”.
02.25 “Помста природи”.
04.55 “Цiлком таємно-2017”.
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
11.20 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00 Мамареготала.
16.50 Х/ф “Шопо-коп у Вегасi”.
18.30, 01.40 Т/с “Морська полiцiя: по-

лювання на вбивць”.
23.30 Х/ф “Драбина Якова”.

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. WTCR - 2019. Су-

зука. Огляд.

00.30 Автоперегони. WTCR - 2019. Ма-
као. Огляд.

01.00 Автоперегони. WTCR - 2019. Се-
панг. Огляд.

01.30 Автоперегони. WTCR - 2019. Огляд 
сезону.

02.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лон-
дон. 1/2 фiналу. Дiн - О`Саллiван.

04.00 Снукер. “Мастерс - 2019”. Лон-
дон. 1/2 фiналу.

06.00 Автоперегони. “24 години Ле-
Мана - 2019”.

07.00 Автоперегони. Геймiнг. Ле-Ман.
08.30 Автоперегони. Геймiнг. WTCR.
09.30 Тенiс. Огляд.
12.30, 20.00 Снукер. “Мастерс - 2019”. 

Лондон. Фiнал.
15.00 Велоспорт. Страде Б`янке - 2017.
16.30 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо - 

2017.
18 . 3 0  Велоспор т .  Кла сика  Сан -

Себастьяна - 2017.
21.25 Футбол. Чемпiонат Норвегiї. Бранн 

- Вiкiнг.
23.30 Автоперегони. Геймiнг. WTCR. 

Хунгарорiнг.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Верона - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
07.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15, 01.10 Лейпцiг - Боруссiя (Д). 

Чемпiонат Нiмеччини.
10.00, 15.45 Футбол News.
10.20, 19.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50, 16.55 Yellow.
11.05 “Суперматчi”. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
11.15 Атлетiко - Вальядолiд. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.05 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
14.55 Live. Сельта - Алавес. Чемпiонат 

Iспанiї.
17.10 Баварiя - Фрайбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
19.30 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
21.20 “Великий футбол”.
22.55 Live. Сосьєдад - Реал. Чемпiонат 

Iспанiї.
23.45 Футбол Tables.
00.55 Топ-матч.
03.00 Класичнi матчi Лiги Європи.
03.55 Валенсiя - Осасуна. Чемпiонат 

Iспанiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 21 червня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 15 черâíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті. Тиждень

08.00, 21.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 21.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10, 02.50 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Коли орел ата-

кує» +16
01.00 Х.ф.«Листи вбивці» +16  

Віâòороê, 16 черâíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Сільський календар
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Ключ від дому»
17.00 Машина часу
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Спогади
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Крижаний 

смерч» +16

Ñереда, 17 черâíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30, 21.00 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад

14.10, 01.00 Х.ф.«Загублений світ»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Відбір» +16

Чеòâер, 18 черâíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті 

07.35 Формула здоров’я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15, 21.35 Майстер-клас з Н. 

Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00, 21.00 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
22.35, 04.00 Х.ф.«Новокаїн» +16 
01.00 Х.ф.«Відбір» +16

П’яòíиця, 19 черâíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кін-

дер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Весілля на 

Різдво» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Сільський календар
20.30 Спогади
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Високі часто-

ти» +16  

Ñóáоòа, 20 черâíя
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа 
08.00 Єдина країна
08.30 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм

10.30 Про нас   
12.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
12.30, 00.30 Х.ф.«Легенда Баге-

ра Ванса» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Те, що любиш
17.15, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.00 Єдина країна
19.30 Виклик долі
20.10 O.TORVALD - Безпечний 
22.00, 04.00 Х.ф. «Гарний рік» +16
00.10 Вікно в Америку
02.30 Завтра-сьогодні

Íедіëя, 21 черâíя
06.00, 16.30, 03.00 Огляд світо-

вих подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40, 15.30 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 Завтра-сьогодні
10.00 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40 Те, що ти любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні ві-

сті. Тиждень
20.00 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Зірковий час не-

вдахи» 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Високі частоти» +16

Поíедіëоê, 15 черâíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 15.45 Енеїда 
8.05 Бук:Маршрут 
8.25, 11.35, 22.50Українська читанка 
8.35 Д/ц “Аромати Південної Аф-

рики” 
9.05, 10.00 Українська абетка.Пер-

шосвіт. Збірка 
9.10, 9.42, 9.35, 9.55 Марійчин пер-

шосвіт 
9.15 М/с “Попелюшка” 
9.40 Англійська абетка.Першосвіт
9.45 Додолики
10.02, 15.40, 18.50, 21.45, 22.45 За-

гадки чернівецьких атлантів
10.05 До дня народження Івана Мико-

лайчука. Д/ф “Іван Миколай-
чук. Посвята”

11.20 Лайфхак українською
11.45 Д/ф “Глиняний світ Марини 

Курукчі” 

12.00, 13.10 Суспільна студія. Ма-
рафон 

15.00 Д/ц” Світ дикої природи” 
15.25 Лайфхак українською 
16.10 Т/с “Еліза” 
17.15 :РадіоДень 
17.40 Т/с “Еліза” 
18.25 Д/ц “Ремесло за призна-

ченням “ 
19.10, 20.50 Тема дня
19.45 Разом
20.15 Сильні 
21.20 #ВУКРАЇНІ 
21.50 Розсекречена історія 

   Віâòороê , 16 черâíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини 
7.05, 15.40 Енеїда 
8.05 Бук:Маршрут 
8.25, 15.25 Лайфхак українською
8.35 Д/ц “Аромати Південної Аф-

рики” 
9.05, 9.55 Українська абетка.Пер-

шосвіт. Збірка 
9.10, 10.00 Марійчин першоствіт 
9.15 М/с “Попелюшка” 
9.35, 9.42 Марійчин першоствіт 
9.40 Англійська абетка.Першосвіт
9.45 Додолики
10.02, 18.50, 21.45, 22.45 Загадки 

чернівецьких атлантів
10.05 Т/с “Жіночий рай” 
12.00, 13.10 Суспільна студія. Ма-

рафон 
15.00 Д/ц” Світ дикої природи” 
16.35 Д/ц “Ремесло за призна-

ченням “ 
17.15 Т/с “Еліза” 
19.20 Тема дня
19.45 Спільно 
20.15 Сильні 
20.50 Тема дня 
21.20 Наші гроші 
21.50 Розсекречена історія 
22.50 Українська читанка

 Ñереда, 17 черâíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 15.40 Енеїда 
8.05 Бук:Маршрут 
8.25 Лайфхак українською
8.35 Д/ц “Аромати Південної Аф-

рики” 
9.05, 9.56 Українська абетка.Пер-

шосвіт. Збірка 
9.10, 9.43 Марійчин першосвіт 
9.15 М/с “Попелюшка” 
9.35 Марійчин першосвіт 
9.40 Англійська абетка.Першосвіт
9.45 Додолики
9.55, 10.00 Марійчин першосвіт 
10.02, 18.50, 21.45, 22.45 Загадки 

чернівецьких атлантів
10.05 Т/с “Жіночий рай” 
12.00, 13.10 Суспільна студія. Ма-

рафон 
15.00 Д/ц” Світ дикої природи” 
15.25 Лайфхак українською
16.35 Д/ц “Ремесло за призна-

ченням “ 
17.15 Т/с “Еліза” 
19.20 Тема дня
19.45 Схеми. Корупція в деталях 

20.15 StopFakeNews 
20.50 Тема дня 
21.20 Крим .Реалії 
21.50 Розсекречена історія 
22.50 Українська читанка

Чеòâер, 18 черâíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини 
7.05, 15.40 Енеїда 
8.05 Бук:Маршрут 
8.25 Лайфхак українською
8.35 Д/ц “Аромати Південної 

Африки” 
9.05, 9.56 Українська абетка.Пер-

шосвіт. Збірка 
9.10, 9.35 Марійчин першосвіт 
9.15 М/с “Попелюшка” 
9.40 Англійська абетка.Першосвіт
9.42, 9.55, 10.00 Марійчин пер-

шоствіт 
9.45 Додолики
10.02, 18.50, 21.45, 22.45 Загадки 

чернівецьких атлантів
10.05 Т/с “Жіночий рай” 
12.00, 13.10 Суспільна студія. Ма-

рафон 
15.00 Д/ц” Світ дикої природи” 
15.25 Лайфхак українською
16.35 Д/ц “Ремесло за призна-

ченням “ 
17.15 Т/с “Еліза” 
19.20, 20.50 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Сильні 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-4 
21.50 Розсекречена історія 
22.50 Українська читанка

 П’яòíиця, 19 черâíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
7.05, 15.40 Енеїда 
8.05 Бук:Маршрут 
8.25, 15.25 Лайфхак українською
8.35 Д/ц “Аромати Південної 

Африки” 
9.05, 9.55 Українська абетка.
9.10, 9.35, 9.42 10.00 Марійчин 

першосвіт 
9.15 М/с “Попелюшка” 
9.40 Англійська абетка.Першосвіт
9.45 Додолики
10.03, 18.50, 21.45, 22.45 Загадки 

чернівецьких атлантів
10.05 Т/с “Жіночий рай” 
12.00, 13.10 Суспільна студія. Ма-

рафон 
15.00 Д/ц” Світ дикої природи”
16.35 Д/ц “Ремесло за призна-

ченням “ 
17.15 Т/с “Еліза” 
19.20, 20.50 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Сильні 
21.20 «VoxCheck» 
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.55 Розсекречена історія 
22.50 Українська читанка

 Ñóáоòа, 20 черâíя
7.00, 8.00, 9.00, 19.00 Новини 
7.05 Українська абетка.Першосвіт 
7.10 М/с “Попелюшка” 
7.55 Українська абетка.
8.05 Ти і поліція 
8.10, 19.35 Своя земля
8.30 Дивись українською
9.05 Школа доступності
9.10 ЗміниТи
9.30 Лайфхак українською
9.50, 16.15, 18.25 Загадки черні-

вецьких атлантів
9.55 Бук: Маршрут 
10.10 Х/ф “Хидир-Деде”
11.25 Енеїда 
11.55 Д/ц “Браво шеф” 
12.45 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
13.00 Тема дня 
13.30 Ток-шоу “Зворотний відлік” 
15.10 Д/ф “Одесити на Донбасі” 
16.05, 20.25 Сильні
16.30 Х/ф “Грозовий перевал” 
17.35 Т/с “Еліза” 
18.30 Пліч-о-пліч
19.10 Діалоги
19.55 #ВУКРАЇНІ 
20.40 Д/с “Боротьба за вижи-

вання”
21.05 Д/ф “Всесвітня Природна 

Спадщина. Гаваї”
21.35 Хор і оркестр Королевського 

театру у Мадриді. В.Моцарт.
Реквієм

 Íедіëя, 21 черâíя 
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 7.55 Українська абетка.
7.10 М/с “Робін Гуд” 
8.05 Ти і поліція 
8.10, 13.55, 16.00, 18.30 Своя 

земля
8.30 Артефакти  
9.00 Божественна Літургія у Свято-

Михайлівському кафедраль-
ному соборі Православної 
Церкви України та всеукра-
їнська молитва

11.00 Недільна Літургія Української 
Греко-Католицької Церкви 

12.30 Недільна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церк-
ви в Україні 

13.30 Разом
14.35 Українська читанка
14.55 Лайфхак українською
15.10 Енеїда
16.25 Х/ф“Грозовий перевал” 
17.35 Т/с “Еліза” 
18.20 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
19.00 Разом
19.25 Пліч о пліч
19.55 #ВУКРАЇНІ 
20.20 Д/с “Зброя тварин” 
21.10 Розсекречена історія 
22.00 Д/ф “Перехрестя Балу” 

  TТБ



№22 (358) / 10 червня-16 червня 2020 р. Наш ДЕНЬ18 Смачна сторінкаnday.te.ua

ЮШКА ПО-ХЕРСОНСЬКИ:

ПОТРІБНО: 100 г дрібної 
риби, 200 г ляща або щуки, 
3-5 картоплин, 1-2 ріпчасті 
цибулини, 2 зубчики часнику, 
1 корінь петрушки, 15 г зелені 
петрушки, 1 ст. л. вершкового 
масла, 1 ст. л. томатної пасти, 
лавровий лист, 3-4 перцю го-
рошком, сіль, перець за сма-
ком.

ПРИГОТУВАННЯ: у роз-
потрошенного ляща або щуки 
відрізати плавники, хвости, 
голову, вийняти кістки. З 
дрібної риби і рибних відхо-
дів зварити бульйон, додав-
ши лавровий лист і чорний 
перець горошком, процідити. 
Цибулю подрібнити, обсма-
жити на олії, додати подріб-
нений корінь петрушки, то-
матну пасту, трохи загасити. У 
киплячий бульйон покласти 
нарізану шматочками карто-
плю, овочі зі сковороди, вари-
ти 10-15 хв., додати порційні 
шматки риби без шкіри і кіс-
ток, посолити, поперчити, ва-
рити ще 15 -18 хв. При подачі 
на стіл посипати подрібненою 
зеленню кропу.

ТОВСТОЛОБИК, 
ТУШКОВАНИЙ У КРОПОВО-

ЦИБУЛЬНОМУ СОУСІ

Товстолобик — риба дово-
лі м’ясиста і м’яка, готується 
швидко, а страви з ним вихо-
дять дуже ніжними й сокови-
тими.

ПОТРІБНО: товстолобик – 
1 кг, зелена цибуля – 1 пучок, 
зелень кропу – 1 пучок, смета-
на – 200 г, приправа для риби 
– 1 ч. л., борошно – 2 ст. л., олія 
– для смаження, вода – 70 мл, 
сіль, чорний мелений перець 
– за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: рибу 
почистити, відрізати голову, 
вирізати нутрощі та плавни-
ки, ретельно промити. Від-
окремити філе від хребта, 
порізати його порційними 
шматочками й викласти в 
миску. Посипати приправою 
для риби, трохи поперчити й 

залишити на 10 хв. Потім об-
качати шматочки риби в бо-
рошні. Зелену цибулю та кріп 
помити і дрібно порізати. На 
невеликій кількості олії об-
смажити шматочки риби з 
одного боку, перевернути на 
інший і посипати подрібнени-
ми цибулею і кропом. Сметану 
розвести з водою, посолити й 
залити цією сумішшю рибу, 
після чого тушкувати все на 
слабкому вогні під кришкою 
15–20 хв. Подавати в гарячо-
му вигляді з будь-яким гарні-
ром.

КОРОП ПО-УГОРСЬКИ

ПОТРІБНО: 1-2 коропа, 
250 мл сметани, 100 г копче-
ного сала, 6-7 бульб картоплі, 
3 болгарських перці, 2-3 по-
мідори, 3 цибулини, червоний 
мелений перець, вершкове 
масло, борошно, сіль. 

ПРИГОТУВАННЯ: на по-
рційні шматочки розрізати 
філе з реберними кістками і 
шкірою, нашпигувати рибу 
салом, натерти перцем і сіл-
лю. Картоплю нарізати шма-
точками, до напівготовності 
відварити, викласти на сково-
роду, змащену маслом, зверху 
укласти шматочки риби, по-
тім порізані помідори, цибу-
лю і перець. Полити все роз-
топленим вершковим маслом 
і запекти до готовності в розі-
грітій до 200-220 градусів ду-
ховці, поливши вкінці перемі-
шаною з мукою сметаною.

КОРОП У ВИНІ

ПОТРІБНО: 200 мл черво-
ного вина, 500 г картоплі, 1-2 
цибулини, 1 короп, 1 зубчик 
часнику, перець, зелень, сіль. 

ПРИГОТУВАННЯ: рибу 
очистити, промити, невели-
кими шматочками нарізати, 
натерти перцем і сіллю, об-
валяти в борошні, з двох бо-
ків обсмажити до рум'янцю. 
Цибулю дрібно нарізати, по-
рубати часник, покласти до 
риби, влити трохи води і вино, 
поперчити, закрити кришкою 
і до готовності загасити, поси-
пати зеленню при подачі.

ЩУКА, ЗАПЕЧЕНА 
З ВЕРШКАМИ

ПОТРІБНО: цибуля – 1 шт., 
щука – 300 г, сіль за смаком, 
вершки – 30 мл, суміш перців 
– 5 г, вершкове масло – 20 г.

ПРИГОТУВАННЯ: риба 
досить добре чиститься – по-
трібно лише обдати її окро-
пом і зняти луску. Після чого, 
видалити хребет, голову, хвіст 
і плавники. Будьте уважні, 
нам потрібно філе щуки на 
шкірі, тому не перестарайте-
ся.   Готове філе щуки на шкір-
ці потрібно вимити і злегка 
обсушити паперовими руш-
никами. Філе натерти з двох 
боків перцем, спеціями (оби-
раєте за смаком) і сіллю, після 
чого викласти на пергамент. 
Подрібнити на півкільця ци-
бульку і щедро посипати риб-
ку. Нарізати масло на тонкі 
слайси і покрити рибне філе. 
Залити філе щуки вершками, 
щільно запечатати пергамент 
та запікати у духовці. Саме та-
кий спосіб запікання додасть 
готовій щуці ніжну текстуру 
і рум’яну скоринку. Запікати 
філе щуки в духовці потрібно 
всього півгодини при 180 гра-
дусах. 

РИБА
 В КУКУРУДЗЯНІЙ КРУПІ

ПОТРІБНО:  2 середньо-
го розміру свіжі рибини, 1 
скл. дрібної кукурудзяної кру-
пи, 5 зубків часнику (почис-
тити, порізати пластинками), 
олія для смаження, 20 г верш-
кового масла, сіль до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: рибу 
почистити, добре вимити, об-
сушити паперовим рушником. 
З кожного боку рибини зроби-
ти по 2 глибоких надрізи. Рибу 
трішки посолити й ретель-
но обкачати в кукурудзяній 
крупі. Залишити на 5-10 хв. 
крупу підсихати на поверхні. 
Розігріти велику сковорідку, в 
яку поміститься риба, влити 
стільки олії, щоб дно сковорід-
ки було нею повністю вкрите. 
Коли олія почне потріскувати, 
викласти рибу на сковорід-
ку. Якщо смажите більше ніж 
дві рибини, смажте партіями, 

не викладаючи надто багато 
риби на сковорідку водночас. 
Смажити рибу, на середньому 
вогні, спочатку з одного боку, 
поки та добре підрум'яниться 
й перевернути на інший бік. 
Коли риба буде практично го-
товою, у сковорідку покласти 
масло та часник, й коли аро-
мат часнику дещо зм'якне, 
полити рибу на сковорідці 
й зверху, ароматною олією з 
часником. Зняти рибу з вогню, 
досолити до смаку зверху й 
подавати одразу ж!

СУДАК, ЗАПЕЧЕНИЙ 
З ОВОЧАМИ

ПОТРІБНО: 2 судаки се-
реднього розміру, почистити, 
випотрошити, 5 дрібних кар-
топлин, добре помити, роз-
різати кожну навпіл, 1 цукіні, 
крупно порізати, 1/4 голівки 
цвітної капусти, розділити на 
суцвіття,  2 тонкі морквини, 
крупно порізати, сіль до сма-
ку, оливкова олія для змащу-
вання риби та овочів, сік 1/2 
лимону, 1 ч. л. гранульованого 
часнику.

ДЛЯ СОУСУ: 200 мл гус-
того натурального йогурту 
(грецького типу), 2 гілки пе-
трушки, тільки листя,  2 гілки 
кропу, крупно посікти,  1 гілка 
базиліку, тільки листя (можна 
упустити),  1 зубець часнику, 1 
ст. л. лимонного соку, сіль до 
смаку.

ПРИГОТУВАННЯ:  у кож-
ній рибині зробити по три 
поперечні розрізи з кожного 
боку. Посолити до смаку, скро-
пити оливковою олією та ли-
монним соком. Залишити так 
на 15 хв. Духовку розігріти до 
220ᵒС. Картоплю помістити 
в каструлю й залити доверху 
водою. Довести до кипіння, 
варити 2 хв. і відцідити. Кар-
топлю та овочі викласти у жа-
ротривкий посуд. Скропити 
оливковою олією, посолити 
до смаку та рівномірно поси-
пати гранульованим часни-
ком. Добре перемішати. По-
між овочів викласти судака й 
вставити посуд до розігрітої 
духовки. Поки риба печеться, 
приготувати соус на основі 
йогурту. Всі інгредієнти для 
соусу помістити в чашу блен-
дера й збити до одноріднос-
ті. Дістати печеного судака з 
овочами з духовки й подавати 
негайно з йогуртовим соусом 
з травами.

Нерест закінчився і для любителів риболовлі зараз золота пора. 
Пропонуємо вам рецепти смачних страв із річкової риби. 

Секрети приготування 
РІЧКОВОЇ РИБИ:
█ Смажена риба буде смачніша, якщо 

перед смаженням замочити її в молоці.
█ Якщо озерна риба пахне тванню, 

то перед приготуванням промийте її у 
соляному розчині. 

█ Смажена риба буде значно смачні-
шою, якщо перед приготуванням її не-
надовго “замаринувати”: шматки риби 
змастити олією, збризнути лимонним 
соком чи розчином лимонної кислоти, 
посолити, поперчити, додати спеції до 
смаку, посипати зеленню і поставити у 
холодильник на 15-20 хв.  Також рибу пе-
ред смаженням можна потримати у 
молоці чи міцному чаї, потім обкачати 
в муці і смажити в киплячій олії.

█ Щоб риба під час смаження гарно 
підрум’янювалася й не пригорала, до олії 
додають дрібку смальцю або вершко-
вого масла. При цьому сковороду не по-
трібно накривати кришкою.

█ Якщо риба розвалюється, в наго-
ді стане такий секрет приготування 
риби: потрібно посолити її за 10-15 хв. 
до початку приготування.

█ Щоб під час смаження риба не 
втратила форму, на ній потрібно зро-
бити надрізи.

█ Запікати рибу, незалежно від роз-
міру, потрібно в дуже гарячій духовці. 
Якщо хочете запікати рибу у соусі, спо-
чатку потрібно у форму викласти тро-
хи соусу, потім рибу і залити зверху со-
усом.

█ Готувати рибний бульйон потріб-
но на мінімальному вогні. Якщо рідина 
сильно кипітиме, то бульйон буде мут-
ним, а риба жорсткою.

█ Чим менше води ви використовує-
те при приготуванні риби, тим насиче-
нішим і приємнішим буде смак страви. 
Рибний бульйон потрібно солити на по-
чатку приготування. Ні в якому випад-
ку не можна доливати воду під час при-
готування – це сильно зіпсує смак.

█ Рибний суп втратить сильний спе-
цифічний запах риби, якщо додати ко-
рінь петрушки чи селери, 1-2 цибулини, 
спеції. Можна також долити огірково-
го розсолу (приблизно 1/3 склянки на 1 
літр води), покласти шматочок солод-
кого перцю, кріп.

█ Додати пікантності рибній юшці 
можна, додавши наприкінці варіння 
шматочок яблука чи лимона без цедри.

█ Якщо рибний бульйон помутнів, 
його можна освітлити яєчним білком. 
Для цього потрібно влити білок в охоло-
джений бульйон, розмішати, довести 
до кипіння і потримати 15 хв. на міні-
мальному вогні. Потім дати йому від-
стоятися і обережно процідити буль-

йон через серветку.

ЛОВИСЯ РИБКО, 
ВЕЛИКА І МАЛЕНЬКА…
Ми приготуємо тебе смачненько!
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ВІДПОВІДІ

ЧИСТИМО 
ЗАМУЛЕНІ 

КРИНИЦІ 
механізованим 

способом! 
На відмінно! 

096-665-99-09, 
066-64-68-680.

СТРУКТУРА ПОВІДОМЛЕННЯ.
1. Інформація про суб’єкт господарювання:
48163, Тернопільська область, Теребовлян-

ський район, с. Слобідка. Тел.: (067) 675-74-13,  
e-mail: queen2001@ukr.net

2. Планова діяльність, її характеристика, техніч-
ні альтернативи.

3. Місце провадження планової діяльності, те-
риторіальні альтернативи.

4. Соціально-економічний вплив планової ді-
яльності.

5. Загальні технічні характеристики, у тому чис-
лі параметри планової діяльності (потужність, до-
вжина, площа, обсяг виробництва тощо).

6. Екологічні та інші обмеження планованої ді-
яльності за альтернативами.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за-
хист території за альтернативами.

8. Сфера, джерела та види можливого  
впливу на довкілля.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля (зазначити відпо-
відний пункт і частину статті 3 Закону України "Про 
оцінку впливу на довкілля").

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля.

11. Плановий обсяг досліджень та рівень  
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 

можливості для участі в ній громадськості.
Громадське обговорення обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності 
на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяль-
ності.

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно над-
силати до:

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОДА, НА АДРЕСУ:
46008, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3.
Тел. (0352)22-00-20 (підрозділ ОВД).     
E-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua

З детальною інформацією щодо планованої ді-
яльності на Західній ділянці Слобідського родовища 

можна ознайомитись у єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля:    

EIA.MENR.GOV.UA

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, 
яка підлягає оцінці впливу на довкілля МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КВІН" 

код ЄДРПОУ 21153191 інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її 
впливу на довкілля - видобування пісковику на Західній ділянці Слобідського родовища, 

Теребовлянський район Тернопільської області, в 1,5 км на захід від с. Слобідка.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ 
CЕЛА ЛІШНЯ!

Білокриницька сільська рада повідомляє про 
оприлюднення та проведення громадських слу-
хань, документа державного планування «Гене-
ральний план с. Лішня Кременецького району Тер-
нопільської області» та його стратегічну оцінку.

Дата, час і місце проведення запланованих гро-
мадських слухань (у разі проведення): 09.07.2020 
року о 10.00 в приміщенні Білокриницької сіль-
ської ради с. Біло   криниця, вул. Шевченка, буд. 4.

Орган, від якого можна отримати інформацію 
та адресу, за якою можна ознайомитися з доку-
ментом державного планування та його звітом 
про стратегічну екологічну оцінку та екологічною 
інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державного 
планування:

 Білокриницька сільська рада 
Кременецького району Тернопільської 

області с. Білокриниця, вул. Шевченка, буд. 4, 
та офіційному веб-сайті Кременецької РДА: 

http://oda.te.gov.ua/kremenetska/

УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ
ДЕКОРУВАННЯ ФАСАДІВ
МАТЕРІАЛ І РИШТУВАННЯ У НАЯВНОСТІ

 ТЕЛ: 098 756 2874, 096 658 6898

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ 
Атестат (ТЕ №23854354), виданий Герасимів Олені 
Ігорівні (закінчила у 2004 році комунальну спеці-
алізовану школу №29 з поглибленим вивченням 
іноземних мов, 19 червня 2004 р. (Реєстраційний 
№33/2004).
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Вітаємо Вас із святом, 
Хай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу, 
І на доленьку щасливу! 
На яскраві довгі роки – 
Без турбот і без мороки. 
На прибутки і достаток, 
На фінансовий порядок. 
На підтримку і повагу
На рішучість і відвагу!

На тепло і розуміння,
Щирих друзів і везіння. 
На круїзи при погоді, 
Відпочинок на природі. 
На розумне, добре, вічне, 
На барвисте й різнобічне, 
Словом – на усе прекрасне, 
На постійне й своєчасне!
Хай Господь в опіці має, 
Завжди й скрізь оберігає!

З повагою і вдячністю –
 колектив «Нашого ДНЯ».

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Â³òàííÿ20 nday.te.ua

Â³òàºìî!
Відповідальну, 

щиру, хорошу людину
Романа Руснака

з Днем народження!
Дякуємо за багаторічну тісну 

співпрацю, за кваліфіковану 
юридичну допомогу. За Вашу 
небайдужість і людяність. 

Удачі, радості, добра!

Â³òàºìî!
Нашого колегу, чудового дизайнера, невтомного мандрівника, 

закоханого у життя, хорошого друга 
Олександра Гуцалова з Днем народження!

Â³òàºìî! 
Дорогу сестричку, тьотю і куму

Наталю Петрівну Гоюк
з гарним ювілеєм!

З Днем народження 
вітаємо щиро,

Зичим здоров’я, радості й миру.
Завжди мети своєї досягати,
Ніколи суму і невдач не знати.
Бажаєм жити впевнено, щасливо,
Долати перешкоди і страхи.
І з вірою в свої безмежні сили,
Не зупиняючись, до мрій своїх іти!
Щоб Ти завжди раділа 

будням-святам,
Втішалася красою почуттів,
Щоб мала у житті всього багато
І кожен день щоб сонечком зігрів!
Тож ще раз зичимо любові і тепла,
Благополуччя й затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
Тобі у долю – щедру і веселу!
З повагою і любов’ю – сестричка Таня, 

швагро Петро, племінники Ваня і 
Альона, Світлана і Руслан.

Â³òàºìî!
Дорогеньку донечку, сестричку 

і хресну маму
Наталю Петрівну Гоюк

із с. Великі Вікнини Збаразького району
з 45-річчям!

 Сердечно бажаєм 
в цей день особливий,

Щоб доля складалась 
яскраво, щасливо!

Щоб у мирному небі 
Тобі сонце    всміхалось,

Щоб всі Твої мрії та плани збувались!
Хай Бог дарує ще багато літ,
Здоров’я, радості, достатку в хату,
Оберігає від проблем і бід,
Дарує квіти, усмішки і свято!  
Нехай життя буде, як оберіг,
На добру долю, на родинний спокій,
Хай завжди жде уквітчаний поріг
Й благословить на сотню творчих років!
Любові, натхнення і нових сподівань
Та здійснення усіх чудових бажань!

З повагою - мама, тато, брат Віталій, 
брат Володимир, братова Альона, 

племінниця Танюша, похресник Сашуня. 

ОВЕН. Не виключено, що з ки-
мось із партнерів доведеться розлу-
читися. Інакше виникнуть проблеми 
з покровителями, що несприятливо 
позначиться на справах. Вихідні по-
дарують приємні сюрпризи. 

ТЕЛЕЦЬ. Ваша тактика виявить-
ся вірною, оскільки серед друзів на-
мічаються конфлiкти, що заважають 
просувати в життя ваші задуми. У да-
леку дорогу краще не вирушати. 

БЛИЗНЮКИ. Направте думки на 
розширення сфери дiяльностi. Пе-
ред вами перспективи для активного 
просування в життя нових iдей. Са-
мотніх чекає цікаве знайомство.

РАК.  Незважаючи на труднощі, 
ви рухатиметеся вперед, поступо-
во втiлите в життя багато планів та 

ідей. І якщо будуть потрібні кошти 
або помічники, за цим не стане.

 ЛЕВ.  Не виключено розширення 
бізнесу чи придбання офісу. Підпри-
ємці та начальники можуть розра-
ховувати на підлеглих, а службовці 
— на колег. Вас чекає також роман-
тична пригода. 

ДІВА. У вас з’являться нові ідеї 
для реалізації своїх талантів і заро-
бляння грошей. Вірте в свої можли-
вості та, не відкладаючи, втілюйте 
омріяне в життя. 

 ТЕРЕЗИ. Пік неприємностей при-
паде на цей тиждень. Не виключено, 
що з кимось із колег виникнуть на-
пружені стосунки. Будьте толерант-
ними та врівноваженими - і удача 
буде на вашому боці.

СКОРПІОН. У багатьох iз вас поч-
неться період удачі, як у фінансовій 
сфері, так і в особистому житті. Дохо-
ди збiльшаться, тож можна розрахо-

вувати на пристойні гроші.
СТРІЛЕЦЬ. Особисті стосунки мо-

жуть розвиватися нерівно. Особливо 
багато проблем очікується, коли в по-
чуттях може настати значне охоло-
дження. Зате з фінансами буде стабіль-
но.

КОЗЕРІГ. У сім’ях виникатимуть 
труднощі з дітьми. Бiльшiсть вирі-
шать придбати нерухомість в іншому 
місті. Не виключені плани, пов’язані 
з переїздом. 

ВОДОЛІЙ. У декого виникнуть су-
перечки з родичами. В одному випад-
ку близькі люди займуть позицію, яка 
суперечить вашим інтересам, в іншо-
му - вони потребуватимуть допомоги.

РИБИ. Енергетичний потенціал 
досить високий, але зірки радять 
бути уважнішими до свого організму. 
Можливе загострення хронічних за-
хворювань. Вихідні проведіть з рід-
ними вам людьми.

Нехай життя тішить і дарує добрих 
людей, цікаві пригоди, захоплюючі по-
дорожі. Мрії хай здійснюються, а кожен 
день приносить радість. Затишку тобі 
з тими, хто поруч. Теплих почуттів у 

серці. Професійного зростання і задо-
волення від зробленого. Насолоджуйся 
життям і будь щасливим. 
З любов’ю і найкращими побажаннями - 

колектив «Нашого ДНЯ».

ГОРОСКОП
З 10 до 16 червня

Â³òàºìî! 
Дорогих сватів, люблячих батьків, турботливих 

дідуся і бабусю
 Ларису Михайлівну та Володимира 

Семеновича Долинських
 із с. Вербовець Лановецького району

 з Днем народження!
Сердечні вітання сьогодні складаєм,
Найкращі слова ми Вам підбираєм.
Бажаєм ніколи не знати біди,
Хай доля підносить тільки добрі плоди.
Хай успіх переслідує у справах,
А щастя й затишок нехай чекають вдома,
Життя хай має веселкові барви,
Не знайте ні турбот, ні втоми! 
Нехай здоров’я й сила прибувають,
Нехай до серця старість не спішить,
Щасливі Ви, бо люди поважають,
Багаті, бо любов в душі дзвенить.
Хай Ваші задуми не відають порогів,
А мрії, наче ластівки летять,
Хай обминають прикрощі й тривоги,
Хай буде з Вами Божа благодать!

 З повагою і любов’ю – сват Володимир, 
сваха Лєна, син Володимир 

з дружиною Надією, 
внук Андрійко.

Â³òàºìî!
Дорогу, люблячу дружину, невісточку, 

братову і добру тьотю 
Мирославу Григорівну Горголь

з Великих Вікнин на Збаражчині
 із 25-річчям! 

День сьогодні – особливий день!
І коли щороку він приходить
Серце наче сповнене пісень,
Світ, здається сповнений мелодій.
Хай ніколи в лагідних очах
Чиста й тепла радість не згасає,
Щоб не було горя навіть в снах,
Хай Господь здоров’я посилає.
Береже від болю і біди,
Посилає щастя й долю світлу,
Щоб життя прекрасне назавжди
Ніжною трояндою розквітло…
Щоб 25 прожитих років,
Лиш стартом стали у житті.
А всі Твої наступні кроки,
Були успішними завжди!

З любов’ю - чоловік Михайло, свекруха Ольга, 
дядько Григорій, братова Наталя 

з чоловіком Миколою, племінники Сергій, 
Ваня і Ніка та вся родина.

Â³òàþ!
Гарну, чудову дівчинку, любу правнучку 

Сашу Бондар
із Збаража

з 16-річчям!
З Днем народження щиро вітаю,
І в цей час я Тобі побажаю: 
Залишайся завжди чарівною,
Наче пролісок білий весною.
І завжди у відкрите віконце
Зазирає яскраве хай сонце.
Хай обходять життєві незгоди,
Подолай швидко всі перешкоди.
Нехай літо в душі розквітає,
А я радості тільки бажаю.
Квітів море, легкої дороги
Та у всьому Тобі перемоги.
Хай люблять Тебе рідні,
Хай друзі поважають,
І часу хай стрімкий потік 
На Тебе не впливає.
Хай Матір Божа Тебе Охороняє,
А Господь здоров’я посилає!

З любов’ю - дідусь Іван.

Â³òàºìî!
Дорогу бабусю, маму, свекруху

Галину Михайлівну Ратушняк 
з Кременця

з ювілеєм!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час, 
У цю прекрасну літню днину 
Вітання щирі Ви прийміть від нас. 
Хай доля шле Вам лиш добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!

З повагою – сини Ярослав, 
Олег, Іван, невістки Галина, Аліна, 

Олена, внуки Адріана, 
Сергійко, Артурчик, Евеліна. 


